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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο Πάργας , προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό  µέσω του 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση της  μελέτης με  τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»  (CPV  71320000-7) με προϋπολογισμό : 
164.199,09 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.).  
 

1. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 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 ΚΜΗ∆ΗΣ. 

 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών   ορίζεται η: 25.02.2022   
ημέρα   Παρασκευή     και ώρα   08:00  π.μ.  . Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η η 04.03.2022,  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα  08:00 π.μ.   

 

4. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών θα 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, με πρωτόκολλο του Δήμου. Τα έγγραφα που απαιτείται θα προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 

 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των : 3.284,00€i (τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ).  

 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : (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.)ii για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 
1 στην κατηγορία μελέτης 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων), 
2 στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 
3 στην κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 
4 στην κατηγορία μελέτης 21  (Γεωτεχνικές Μελέτες). 

 
 



 
 

Σελ. 2 
 

(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.  

 
7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα Έξι (6) 

Μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
8. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι το  Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάργας. Οι Προθεσμίες άσκησης ενστάσεων αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της 

διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

 
9. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 

Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 

 
10.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από  το  Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πάργας 
 
 
 
 
 

                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Λ.Τ. ΠΑΡΓΑΣ 
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