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Κωδικό NUTS  : EL431 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 (CPV : 71318000-0) ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  ΑΞΙΑΣ  

73.862,24 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). 

 
 

To ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, προκηρύσσει    
συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για  τη σύναψη  σύμβασης με τίτλο 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», προεκτιμώμενης 
αξίας 73.862,24 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής., 
 
 

και καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου, με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης. 
 
 
 

1. Ο Διαγωνισμός   θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016   όπως  έχουν  
τροποποιηθεί και ισχύουν, β) τους όρους της  διακήρυξης  όπως εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 
76/2021  (ΑΔΑ :99MΘΟΡ0Ε-36Μ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου. 

 
2. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Χερσονήσου, https://www.hersonisos.gr/ και όπου προσφέρεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση. 
 

3. Κριτήριο ανάθεσης  αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
 

 

Λιμάνι Χερσονήσου  20 Αυγούστου 2021 
                      Αρ. πρωτ.: 1623 
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βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
 
4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών  χιλιάδων 

οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (73.862,24 €) 
συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15% και ΦΠΑ 24 % 

 
5. Κωδικός  είδους του κοινού λεξιλογίου  δημοσίων συμβάσεων CPV: 71318000-0 

 
6. Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 63892/2-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΨΕ46ΜΤΛ6-Υ1Ξ) Απόφαση Ένταξης 
της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 
 

7. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η πολυετής απόφαση 114/2021 με  αρ. πρωτ. 
1428/22-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΝΚΟΡ0Ε-01Δ, ΑΔΑΜ: 21REQ008898504) απόφαση πολυετούς 
ανάληψης υποχρέωσης ( για τα έτη 2021,2022,2023,2024 ), με την οποία ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, επί της 
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η ύπαρξη διαθέσιμου ποσού  στον 
Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων,  για τα έτη  2021, 2022,2023,2024, στον Κ.Α.Ε. 
69.6117.0001. 
 

8. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..    Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή 
ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω 
ημέρα και ώρα. 
 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,   όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης 
 

10. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την 7η  
Σεπτεμβρίου 2021,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο  του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χερσονήσου επί των οδών  Αγίας  Παρασκευής &  Ναυάρχου                               Νεάρχου 
1 στο  Λιμάνι Χερσονήσου 
 

11. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δέκα (10)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

12. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ (1.190,00€).  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
13. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο δέκα (10)  

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.   

 
14. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την αρμόδια 

υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(κα Μανουσάκη Νυμφοδώρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 28970 29202). 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου 
 

Παρλαμάς Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: ΨΕ3ΧΟΡ0Ε-0ΜΜ


