
                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 

 
 

 

Ρόδος 08/11/2022 

Αρ. πρωτ.: 3037 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Επωνυμία και Διευθύνσεις: 
Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας 
Δωδεκανήσου - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εμπορικός Λιμένας Ρόδου , ΤΚ. 85100, Ρόδος, Ελλάδα. 
NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο) 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: limenik@yahoo.gr 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.litando.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Γιαγκουνίδου, τηλ. +30 22410 43505, fax: +30 22410 34778. 
Επικοινωνία: 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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στη διεύθυνση http://ww.litando.gr/. 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 
CPV: [71351100-4] - Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 
Είδος Σύμβασης: ΜΕΛΕΤΕΣ 
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 421 (Δωδεκάνησα) 
Τίτλος Μελέτης: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ Ν. ΡΟΔΟΥ» 
Σύντομη Περιγραφή: Θα πραγματοποιηθούν έξι (6) συνολικά θαλάσσιες γεωτρήσεις στην περιοχή 

των προτεινόμενων έργων, τέσσερις (4) μήκους 15,00μ, μία μήκους 10,00μ και μία μήκους 8,00μ.  

Προβλέπονται επίσης οι αναγκαίες εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις καθώς και έκθεση 

γεωτεχνικής έρευνας. 

Προεκτιμώμενη Συνολική Αξία της σύμβασης: 148.804,53 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει: 
129.395,24 € για μελέτη της κατηγοράς 21, και 19.409,29 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
Διάρκεια Σύμβασης: Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου ορίζεται σε 105 (εκατόν 
πέντε) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται ανωτέρω 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 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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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. 
Ο 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 σημείων 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. 
Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.4412/2016 και του άρθρου 18 της 
Διακήρυξης. 
Κριτήρια Επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή 
Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της Διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Ως προς την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο 
Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας. 
Ως προς την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία στη ζητούμενη 
κατηγορία ήτοι: 
Για την κατηγορία μελέτης (21) ‘’Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες’’, 1 στέλεχος τουλάχιστον 
12ετούς εμπειρίας ή κάτοχο μελετητικού πτυχίου Γ’ τάξης. 
Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον μία (1) εγκεκριμένη γεωτεχνική 
έρευνα παρόμοιας φύσης, ήτοι δειγματοληπτική γεώτρηση στη θάλασσα για λιμενικά έργα.  
β) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.976,09 € (δύο 
χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και εννέα λεπτά). 
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. 
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
κάτω των ορίων του ν. 4412/2016. 
Χορήγηση Προκαταβολής: Δεν προβλέπεται. 
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει τιμής - άρθρο 95 Ν.4412/2016.  
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, θα 
αξιολογηθούν οι Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων. 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
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Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά».  
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 02/12/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00. 
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της Σύμβασης θα γίνει από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 

2014ΜΠ06700024 (τε 2010ΜΠ0670003). 

Άλλες πληροφορίες: 
Η παρούσα δημόσια σύμβαση έχει λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  193658 στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.  

Η Σύμβαση υπογράφεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου ως κύριος του 
έργου και από το μελετητή. 

Ρόδος 08/11/2022 

                  (Τόπος – Ημερομηνία) 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ 

 

 

 

Μ. Γιαγκουνίδου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

Μαρίκα Δεληγιάννη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

     

                        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 113/2022 απόφαση του Δ/Σ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.i 
Ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. 
 
 
 
 
 

Βασίλειος Παπαοικονόμου 
                                                                           Αρχιτέκτων Μηχανικός  
 
                                                 
i
 Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 4412/2016). 
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