
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Θάσος, 06-07-2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ. 16748 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ       

                                                                                ΠΡΟΣ 

        Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022» 

 

 

Βάσει της Αριθ. 157/2022 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο 

«Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022»  εκδόθηκε από 

το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 13020/20-05-

2022, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 161559 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010596065 

 

Με την υπ’ αριθ. 179/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια του 

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε: 

α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος) 

και 

β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου 

διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού 

διαγωνισμού. 

 

Συνεπώς, ο Δήμος Θάσου προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – 

Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022», προϋπολογισμού 298.067,33 € 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 14028/01-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες 

Δήμου Θάσου έτους 2022» και καθώς δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον, ο Δήμος 

Θάσου προχωράει εκ νέου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ανωτέρω διαδικασία. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

Α/126 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 χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 



 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13020/20-05-2022 διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 22PROC010596065).  

 

 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
«Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022» 

 

            Ο Δήμαρχος Θάσου 

 

 

             Κυριακίδης Ελευθέριος 
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