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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε.               Ραφήνα 12/05/2021      
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου              Αρ. Πρωτ.  2401   
Λιμάνι Ραφήνας  
Ταχ. Κωδ.: 190 09 
 

 
 

Θέμα: Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού.  

 

Τα στοιχεία του Διαγωνισμού έχουν ως εξής:   

 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ:   Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Λιμάνι 

Ραφήνας, 19009, ΡΑΦΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ. 

Αρ. Διακήρυξης:   ΠΡ 02/2021 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  Εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

(111.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. 

Προϋπολογισμός Έργου : Ο προϋπολογισμός της παροχής 

υπηρεσιών είναι ενενήντα χιλιάδες ευρώ 

(€90.000,00) άνευ ΦΠΑ και εκατόν έντεκα 

χιλιάδες εξακόσια ευρώ (111.600,00€) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη με CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης,  θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της «Οργανισμός Λιμένος 

Ραφήνας Α.Ε.»  έτους 2021 (Αριθμός Λογ/σμού Λ.Σ  61.01). 

 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: 

 
Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό 

Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής 

υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των 

Παραλιών αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» για 

χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη 

συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 24/05/2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 08:00. 
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Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 25/05/2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 21:00. 

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  26/05/2021, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 12:00. 

  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..ΣΗ.Δ.Η.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

προκήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο Ν 4412/2016, όπως ισχύει. 

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της 

οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 

προϋπολογισμού του Έργου, εκτός Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανέρχεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ 

(1.800,00€).  

Ο Οικονομικός Φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να 

καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς 

να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. 

Τα υπό κατάθεση έγγραφα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα 

Φορέα (Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε, Διεύθυνση: Ακτή Ανδρέα Γ. 

Παπανδρέου, Λιμάνι Ραφήνας, Τ.Κ. 19009).  
 

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε τέσσερις (4) παραλίες δικαιοδοσίας της 

«Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» ήτοι Παραλία «ΜΑΡΙΚΕΣ», Παραλία «ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ», 

Παραλία «ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ» και Κεντρική Παραλία Ραφήνας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 71/ΦΕΚ Α’ 166/2020. «Σχολές ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 

ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. 

  

Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνεται 

τμηματικά, μετά το τέλος κάθε μήνα που παρασχέθηκαν, έπειτα από την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, την έκδοση του σχετικού 

πρακτικού και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών 

εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής πληρωμής αυτής, από το 

Τμήμα Οικονομικού της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.», με την προσκόμιση των 
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απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις καθώς και α) υπέρ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07 % (επί της συμβατικής αξίας), 3% υπέρ 

χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης και 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού 

της κράτησης υπέρ χαρτοσήμου και β) υπέρ της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06 % (επί της συμβατικής αξίας), 3% 

υπέρ χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ και 20% υπέρ 

ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ χαρτοσήμου και κράτησης 0,6%, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 

και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).  

 

Ο Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ). 

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται στην 

σχετική Διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. 

Α.Ε.» www.rafinaport.gr. Ειδικότερα, 

  

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί:  

1. στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.,  

2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

www.eprocurement.gov.gr. 

  

Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί:  

1. στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, 

www.diavgeia.gov.gr,   

2. στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.).  

 

Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

       

         ΓΚΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

                   

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