
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

                                                                                    Αρ. πρωτ.11367 

25-08-2021  

 

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ» , Π.Υ.: € 299.557,97 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 

1. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης 
«ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ».  

Για τον σκοπό αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να υποβάλει 
αναλυτική πρόταση – προσφορά για την εκπόνηση, σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης και τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 241.579,01πλέον ΦΠΑ 24%. 

Στο δημοπρατούμενο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η ανάθεση εκπόνησης των 
ακόλουθων απαιτούμενων μελετών (κύριων και υποστηρικτικών) για την υλοποίηση και την 
κατασκευή του Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Καρλοβασίου. 

Α. Τοπογραφική αποτύπωση του Ο.Τ.1 σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 

Β. Αρχιτεκτονική Μελέτη του κτιρίου Επιβατικού Σταθμού με σχετική διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος ελεύθερου χώρου, συμπεριλαμβανομένου παθητικής προστασίας και 
μελέτη ΚΕΝΑΚ  

Γ. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των απαιτούμενων δικτύων εγκαταστάσεων του κτιρίου 

Δ.  Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης  

και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες, καθώς ο Λιμένας Καρλοβασίου αποτελεί 
θεσμοθετημένο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ), από την Γεν. Γραμ. Λιμένων 
του ΥΝΑΝΠ και βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 υποχρεωτικά προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις της συνθήκης Schengen: 

  Μελέτη Λειτουργικού Σχεδιασμού (σε συνδυασμό με τη γενική λειτουργία του 

Λιμένα Καρλοβασίου) 

 Μελέτη ένταξης στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων – ISPS 

 Μελέτη Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα με βάση τα διεθνή και σύμφωνα με τη 

νομοθεσία πρότυπα του Γενικού Κανονισμού Λιμένων Ελλάδος 
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Οι τεχνικές μελέτες θα παραδοθούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

Ταξινόμηση κατά CPV: 

71335000-5 

 

2. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών υπάγονται στις διατάξεις 
των ν. 3463/2006, ν. 3731/2008 (παρ. 13, άρθρο 20), ν. 3861/2010, ν. 3852/2010, ν. 
4013/2011, ν. 4152/2013 (άρθρο 1, παρ. Ζ Ζ5,3), ν. 4270/2014 και του ν. 4412/2016 όπως 
τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασηςi στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr,    Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον 
διαθέτει) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού 
και  διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ  Δημόσια Έργα. 

4. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
4/10/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00ΠΜ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
11/10/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00ΠΜ.  

 

6. Στον διαγωνισμό καλούνται: 

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 

Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 

σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, 

βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

- στην κατηγορία μελέτης (16) τοπογραφικές μελέτες, μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης και 
άνω. 

- στην κατηγορία μελέτης (06) αρχιτεκτονικές μελέτες, μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης και 
άνω. 

- στην κατηγορία μελέτης (08) στατικές μελέτες, μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης και άνω. 

- στην κατηγορία μελέτης (09) μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές, 
μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης και άνω. 

- στην κατηγορία μελέτης (21) γεωτεχνικές , μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης και άνω. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 
και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

7. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών είναι εφτά (7) 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

8. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 4/5/22, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

9. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 311 του ν. 4412/2016 όπως ειδικότερα ορίζεται στη Διακήρυξη. 

11. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης του Έργου) και τα Τεύχη 
Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αριθμ. 155/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Σάμου. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Δυτικής Σάμου. 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου 

 

  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

                                                           
i Πρβ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
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