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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την «Ανάπτυξη ολοκληρωµένης υποδοµής για την φιλοξενία ατόµων µε 

αναπηρία (ΑµεΑ) στις παραλίες του ∆ήµου Αλίµου» 

Ο ∆ήµαρχος Αλίµου 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό (άρθρο 27 του ν. 4412/16) µε 

σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάπτυξη 

ολοκληρωµένης υποδοµής για την φιλοξενία ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) στις 

παραλίες του ∆ήµου Αλίµου», προϋπολογισµού  115.047,20 € ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Αριστοτέλους 53, Άλιµος 

Ταχ.Κωδ.:174 55 

Τηλ.: 213-2008000, 213 2008074 

Telefax: 210 9888162 

E-mail: info@alimos.gr  

Ιστοσελίδα: www.alimos.gov.gr 

Κωδικός NUTS: EL 304 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης 

στη διεύθυνση διαδικτύου www.alimos.gov.gr. 

 

3. Κωδικός CPV:  

33196200-2 Εξοπλισµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

35121700-5 Συστήµατα συναγερµού 

32441100-7 Τηλεµετρικό σύστηµα παρακολούθησης 

44411400-8 Ντουζιέρες 

44115900-8 ∆ιατάξεις ηλιοπροστασίας 

03419000-0 Ξυλεία 

34922100-7 Υλικά σήµανσης οδών 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL304 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Άλιµος,20.12.2018 
Αριθ. Πρωτ:27426 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, 
Πληροφ: Ασηµίνα Πετράκη 
Τηλέφωνο: 2132008094 
Ηλ. Ταχ.: m.petraki@alimos.gr 

 

ΑΔΑ: 73ΧΧΩΨΒ-ΑΥΛ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.20 13:54:41
EET
Reason:
Location: Athens



∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Σελίδα 2 από 3 

 

5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η 

ανάπτυξη ολοκληρωµένων υποδοµών (τύπου SEATRACTM) στις παραλίες του ∆ήµου 

Αλίµου για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας τους σε άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ) 

και εµποδιζόµενα άτοµα. 

H παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

ΟΜΑ∆Α Α: ∆ιάταξη για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα, πακέτο 

τηλεµετρίας, φωτοσυναγερµός, σήµανση χώρου στάθµευσης 

ΟΜΑ∆Α Β: Ξύλινος διάδροµος 

ΟΜΑ∆Α Γ: Λυόµενα αποδυτήρια, ντουζ 

ΟΜΑ∆Α ∆: Χώροι σκίασης ( ξύλινη οµπρέλα παραλίας). 

Προσφορές υποβάλλονται για µία ή περισσότερες ή όλες τις οµάδες της σύµβασης, 

για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε σαράντα 

πέντε (45) ηµέρες (ηµερολογιακές) από την υπογραφή της. 

 

8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών.  

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 

µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής.  
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο 

µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17/01/2019 ηµέρα 

ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.µ. 

  Η ηµεροµηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/12/2018 και η ώρα 

έναρξης η 11:00 π.µ.. Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 

11/01/2019 και η ώρα λήξης 14:00. 

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και 

δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα διάστηµα έξι (6) µηνών   από 

την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε 

αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

13. Χρηµατοδότηση: Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε1551.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 60.7131.0001  σχετική 

πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018  του ∆ήµου Αλίµου. 
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Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510031). 

 

14. Προδικαστικές προσφυγές:  ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή 

παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο 

πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 

345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.∆ 39/17 «Κανονισµός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

 

 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ    

    

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

Γραφείο ∆ηµάρχου  

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Τµήµα Προµηθειών 
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