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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 
 

Ζάκυνθος, 10/05/2012 
Αρ. πρωτ.:700/2012 

 
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Ναυαγοσωστική 

κάλυψη-επίβλεψη πολυσύχναστης παραλίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου (Θέση Γέρακας)» 

 

  
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να 
προβεί στην σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα 
µε την υπ’ αρ. 46/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, για την 
ναυαγοσωστική κάλυψη-επίβλεψη της πολυσύχναστης παραλίας όπως έχει 
καθοριστεί από το Λιµεναρχείο Ζακύνθου κατόπιν σχετικού εγγράφου του (αρ. φακ: 
513.5-1/3/12) και  αρ. σχεδίου 545, σύµφωνα µε το Π.∆ 23/2000 (ΦΕΚ18 Α’/00)  και 
ειδικότερα για την παραλία του Γέρακα της ∆.Ε. Ζακυνθίων-Τ.Κ. Βασιλικού.     
  
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα έχει τις κάτωθι  υποχρεώσεις: 
 

� Την ναυαγοσωστική κάλυψη-επίβλεψη της πολυσύχναστης παραλίας του 
Γέρακα (1 πόστο) κατά τους θερινούς µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2012 
και από τις 10:30 έως τις 17:30 καθηµερινώς, µε ναυαγοσώστες που 
διαθέτουν την απαιτούµενη ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.   

� Την παροχή του ναυαγοσωστικού εξοπλισµού όπως προβλέπεται στην 
σχετική νοµοθεσία. 

 
Καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους (νοµικά πρόσωπα) που έχουν τις προβλεπόµενες 
από το Νόµο προϋποθέσεις, να προβούν σε σχετική αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα στην παρούσα πρόσκληση) η 
οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική και οικονοµική προσφορά (σε 
σφραγισµένο φάκελο).  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο µέχρι την Τρίτη  

22/05/2012, και ώρα 13:00 µ.µ.  στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης: Ελευθερίου 
Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00. 

   

Αν οι οικονοµικές προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, ο «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» διατηρεί το δικαίωµα να 
εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό µπορεί να ζητήσει από τον Προσφέροντα να 
παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας της  υπηρεσίας ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που  
 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
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διαθέτει ο Προσφέρων για την πρωτοτυπία των προτεινόµενων υπηρεσιών τις οποίες 
επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά.  
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων η Επιτροπή 
Αξιολόγησης εισηγείται µε πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή 
αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
52 του Π.∆ 60/2007. 

 

Επισηµαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετική αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος 
δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισµού όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 
υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το Άρθρο 
15 του Π∆ 118/2007.  

Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή  θα 
υποβάλλονται εκτός των τιθέµενων προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη για 10 
ηµέρες  στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org στα 
γραφεία του, στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη 
διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 26950.29870, fax: 26950.23499, 
e-mail: info@nmp-zak.org 

 

 

                                      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 

                               Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 
 
 
 
 

 

                                ∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 

                       Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 

                           Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,  

                                      Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

                                                                        

 

 

              Ηµεροµηνία, …………......................... 

                          ΠΡΟΣ:  

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη-επίβλεψη πολυσύχναστης παραλίας του 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Θέση Γέρακας)» 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Για την παροχή υπηρεσιών µε αντικείµενο την «Ναυαγοσωστική κάλυψη-επίβλεψη 

πολυσύχναστης παραλίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Θέση 

Γέρακας)» 

 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και 
αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 

 

 

Ζάκυνθος, ...../......./2012 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 

 

 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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