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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της  
«Μελέτης Ανάπλασης, αντιδιαβρωτικής προστασίας χερσαίας λιμενικής ζώνης 

Χερσονήσου και προστασία  λιμένα  έναντι προσάμμωσης»  
 
Νομική βάση:  
Οδηγία 2014/25/ΕΕ 
 
Τμήμα I: Αναθέτων Φορέας  
 

Αναθέτων Φορέας :   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Οδός :                          Αγίας Παρασκευής & Ναυάρχου Νεάρχου 1, Λιμάνι Χερσονήσου 
70014,  Ελλάδα 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ 
Τηλέφωνο: +30 28970 29202 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ltherson@otenet.gr  
Κωδικός NUTS: EL431 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο : www.hersonisos.gr  

 
Τμήμα ΙΙ : Αντικείμενο Σύμβασης  
ΙΙ.1 Τίτλος  
Ο τίτλος της  Σύμβασης είναι : Μελέτη Ανάπλασης, αντιδιαβρωτικής προστασίας χερσαίας 
λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασία  λιμένα  έναντι προσάμμωσης 
Κύριος  τόπος : Λιμάνι Χερσονήσου – Nuts :EL 431 
CPV  : 71320000-7  / Yπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 
 
 
ΙΙ.2 Σύντομη Περιγραφή  
Η Μελέτη  αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών προκειμένου να υλοποιηθεί η 
ανάπλαση των εκτάσεων εντός της υφιστάμενης ΧΖΛ Χερσονήσου συνολικού εμβαδού 10 στρ. 
περίπου. Ειδικότερα, θα γίνει ανάπλαση της περιοχής από τη συμβολή των οδών Ναυάρχου 
Νεάρχου και Αγίας Παρασκευής ως τη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Μίνωος στο Λιμάνι 
Χερσονήσου. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων προσάμμωσης και 
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σχηματισμός παραλίας νότια του Ρωμαϊκού μώλου μέχρι το όριο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
Χερσονήσου. 
 
  
Περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι κατηγοριών μελετών: 
 

1. στην κατηγορία μελέτης 16 – Μελέτες τοπογραφίας 
2. στην κατηγορία μελέτης 07 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες 
3. στην κατηγορία μελέτης 13 – Μελέτες Υδραυλικών έργων 
4. στην κατηγορία μελέτης 09 – Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
5. στην κατηγορία μελέτης 08 – Στατικές μελέτες 
6. στην κατηγορία μελέτης 11 – Λιμενικές μελέτες 
7. στην κατηγορία μελέτης 20 – Γεωλογικές μελέτες 
8. στην κατηγορία μελέτης 21 – Γεωτεχνικές μελέτες 
9. στην κατηγορία μελέτης 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες 

 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
Σύνταξη Σ.Α.Υ.– Φ.Α.Υ 
 
ΙΙ.3  Προεκτιμώμενη Αμοιβή  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 304.404,08 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις 
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 
1.  8.668,80 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες) 
2. 126.595,75 € για μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη + ΤΔ + ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
3. 22.040,64 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες + ΤΔ+ ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
4. 8.245,40 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες + ΤΔ + ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
5. 22.803,36 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατική μελέτη + ΤΔ+ ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
6. 20.137,56 € για μελέτη κατηγορίας 11 (Μελέτη λιμενικών έργων + ΤΔ+ ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
7. 17.010,00 € για μελέτη κατηγορίας 11 (Ακτομηχανική μελέτη) 
8. 13.008,38 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη) 
9. 10.492,97 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη) 
10. 15.696,34 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη) 
και 39.704,88 € για απρόβλεπτες δαπάνες.  
Προβλέπεται ποσό 15.220,20 € (5% του προϋπολογισμού) για την πρόσθετη καταβολή (πριμ). 
 
ΙΙ.4 Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια σε μήνες ορίζεται σε  14μήνες από την  υπογραφή του συμφωνητικού. 
 
 
 
Τμήμα ΙΙΙ : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
 
ΙΙΙ.1 Εγγύηση συμμετοχής  
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 6.088,08 € 
(έξι χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά).  
 
ΙΙΙ.2 Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής  
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την υπ’αρ 63892/2-10-
2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΨΕ46ΜΤΛ6-Υ1Ξ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα :Ένταξη Πράξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  Η σύμβαση  υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις , περιλαμβανομένης 
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της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ 
της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 
4412/2016 [η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης]. 
 
ΙΙΙ.4 Προϋποθέσεις συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο II.2.4 και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις 
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 
κατηγορίες μελετών. 
 
 
Τμήμα ΙV : Διαδικασία  
 
ΙV.1 Είδος Διαδικασίας  - Κριτήριο Ανάθεσης 
Οδηγία 2014/25/ΕΕ 
Η επιλογή  Αναδόχου, θα γίνει με ανοικτή διαδικασία  μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα άρθρα 264  και 331 του ν.4412/2016, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 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 των προσφερόντων με βάση κριτήρια καθώς και σχετική 
στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 
 
IV.2. Προθεσμίες 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/07/2022, 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/08/2022, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
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ΙV.3   Υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται παραπάνω σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
 
 
Τμήμα VΙ : Πρόσθετες πληροφορίες  
 
VΙ.1 ‘Eγγραφα  Σύμβασης  
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 190204) στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα www.hersonisos.gr  του  αναθέτοντος φορέα. 
 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19/07/2022 ο αναθέτων φορέας  παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 22/07/2022.  
 
VI.2 Υποβολή προσφυγών  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης του  αναθέτοντος   φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
αναθέτοντος   φορέα  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 6 της οικείας Διακήρυξης και στον Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει. 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.Τ.Υ. 

Βασίλειος Δεσποτάκης 

Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Μαρία Πιταρίδη 

ΠολιτικόςΜηχανικός 

   

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
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