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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Ανοικτού, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού, Διεθνή Διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο: Οριστικές Μελέτες Έργων 

Λιμένων Νήσου Σκοπέλου 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Ηλεκτρονικό, Διεθνή 
Διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση της μελέτης «Οριστικές Μελέτες Έργων Λιμένων 
Νήσου Σκοπέλου» με προϋπολογισμό 736.587,72€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22/02/2021 και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα 
διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 01/03/2021 
και ώρα 10:00. 
 
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών  
 
Προκήρυξη της παρούσας μελέτης δημοσιεύτηκε στις 12/01/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε τον αριθμό αναφοράς 2021/S 007-012696. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(http://www.promitheus.gov.gr). 
 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν.4412/2016. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρθρ. 
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου 
www.skopelosports.gr 
 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι: 
 
Οι μελέτες αφορούν στην επέκταση υφιστάμενων και κατασκευή νέων λιμενικών εγκαταστάσεων στη χερσαία 
ζώνη του λιμένα της Σκοπέλου, και του λιμένα Λουτρακίου στην περιοχή Γλώσσα Σκοπέλου. 

 
Συνοπτικά, τα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση τής υπόψη μελέτης, 
είναι: 

 
1) τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση· 
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2) μελέτη λιμενικών έργων· 
 
3) μελέτη Η/Μ έργων· 
 
4) αρχιτεκτονικές μελέτες· 
 
5) στατικές μελέτες· 
 
6) γεωλογικές μελέτες· 
 
7) γεωτεχνικές μελέτες· 
 
8) συγκοινωνιακή μελέτη· 
 
9) περιβαλλοντική μελέτη· 
 
10) Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.· 
 
11) τεύχη δημοπράτησης. 
 
Οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής: 

1. 33.245,57€ για μελέτη κατηγορίας 16 
2. 20.429,55€ για μελέτη κατηγορίας 10 
3. 120.344,58€ για μελέτη κατηγορίας 11 
4. 17.254,69€ για μελέτη κατηγορίας 20 
5. 89.775,28€ για μελέτη κατηγορίας 21 
6. 50.946,34€ για μελέτη κατηγορίας 9 
7. 83.776,92€ για μελέτη κατηγορίας 6 
8. 20.264,91€ για μελέτη κατηγορίας8 
9. 56.541,42€για μελέτη κατηγορίας 27 
10. 6216,18€ για ΣΑΥ-ΦΑΥ 
11. 17745,74€ για σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 

και 77.481,18€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%. (Πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016) 
 

 
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 τα κριτήρια και 
υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, που περιγράφονται στο τεύχος της Διακήρυξης. 
 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από –το ΥΠ.ΕΣ. 
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 21  μήνες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

  
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  11 μήνες. 

 
Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο  
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 736.587,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 594.022,35€ και ΦΠΑ: 142.565,37€). 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 11.880,50 ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΣ  

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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