
                                                                                            

                              

                                                     

 

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νεάπολη 15/07/2022 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                          Αρ. Πρωτ:-527-. 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας 

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτες επέκτασης – αναβάθμισης 

Λιμένα Μονεμβασίας» προϋπολογισμού  177.123,30€   ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. ) 
 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΝΠΔΔ 

Οδός:  Νεάπολη 

Ταχ.Κωδ.:23053 

Τηλ.:2734360128 

Telefax: 2732360590 

E-mail: plagianou@monemvasia.gr 

Ιστοσελίδα: www.dltmonemvasia.gr 

 

 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 

177.123,30€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμόμενες αμοιβές των 

παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

1. 112.767,19€ για μελέτη κατηγορίας 11 Λιμενικών Μελετών 

2. 3.809,07€ για μελέτη κατηγορίας 09 Η/Μ Μελέτες  

3. 37.444,00€ για μελέτες κατηγορίας 21 Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες 

4. 42.509,59€ για απρόβλεπτες δαπάνες 

 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ηλεκτονικοί διαγωνισμοί΄΄ 
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της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών: 

1. Λιμενικές  μελέτες κατηγορία 11 

2. Η/Μ μελέτες κατηγορία 9 

3. Γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες κατηγορία 27 

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

Α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης 

Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 

Δ) σε τρίτες χώρες που  δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

4. Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 7 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

5. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές με 

βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με 

το άρθρο 21 της Διακήρυξης.  

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Αυγούστου 2022 ημέρα 

Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00 

Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 12η Αυγούστου 2022 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ.  

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

10. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής  ποσού 3.542,47€.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 
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