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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3187-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σάμη Κεφαλληνίας: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών 
μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

2022/S 002-003187

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Ι. Μεταξά
Πόλη: ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Ταχ. κωδικός: 28080
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεωργία Βλάχου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@sami.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2674023446
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.sami.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr/

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ
Αριθμός αναφοράς: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 186084

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71322000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Η δημόσια σύμβαση αφορά σε μελέτη έργου αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων του 
λιμένα της Αγ. Ευφημίας, της Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου του Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας. Περιλαμβάνει 
κατασκευή κυματοθραύστη, διαπλάτυνση παραλιακών κρηπιδωμάτων, εγκατάσταση πλωτού προβλήτα, 
επέκταση/προώθηση παραλιακού μετώπου και διαμόρφωση επιστρώσεων. Οι επιμέρους μελέτες που 
συνθέτουν το αντικείμενο με τις αντίστοιχες προεκτιμώμενες αμοιβές (και τις λοιπές καταβολές) είναι:
Μελέτη κατηγορίας 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) 132.503,63 €
Μελέτη κατηγορίας 11 (μελέτες λιμενικών έργων) 130.571,10 €
Μελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) 48.121,22 €
Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 4.104,36 €
Τεύχη Δημοπράτησης 7.103,07 €
Απρόβλεπτες δαπάνες 48.360,51 €
Πρόσθετη καταβολή (πριμ) 7.415,28 € (κατά το άρθρο 184 §8 του ν. 4412/16)
Προϊστάμενη Αρχή της δημόσιας σύμβασης μελέτης είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμης και 
Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Σάμης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 378 179.17 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71313400 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αγ. Ευφημία της Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου του Δήμου Σάμης

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της μελέτης του έργου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα 
της Αγ. Ευφημίας, της Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου του Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας, ήτοι σε γενικές γραμμές 
κατασκευή αποσπασμένου κυματοθραύστη μήκους περίπου 150 μ. για την εξασφάλιση των απαιτούμενων 
ήπιων συνθηκών εντός της λιμενολεκάνης, διαπλάτυνση του δυτικού πέρατος των υφιστάμενων παραλιακών 
κρηπιδωμάτων, εγκατάσταση πλωτού προβλήτα μήκους περί τα 200 μ. για την εξυπηρέτηση σκαφών, 
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επέκταση/προώθηση του παραλιακού μετώπου σε μήκος 200 μ. περίπου και διαμόρφωση των επιστρώσεων 
του συνόλου των χερσαίων χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων για την κυκλοφορία πεζών.
Οι επιμέρους μελέτες που θα συνταχθούν στα πλαίσια της παρούσας δημόσιας σύμβασης μελέτης είναι σε 
γενικές γραμμές:
- Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, κατηγορία 21, με διενέργεια δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε κατάλληλες 
θέσεις στην περιοχή των προβλεπόμενων νέων έργων του λιμένα Αγ. Ευφημίας για τη διερεύνηση των 
γεωτεχνικών συνθηκών του εδάφους θεμελίωσης.
- Μελέτη λιμενικών έργων, κατηγορία 11, η οποία περιλαμβάνει μελέτη κυματικής διείσδυσης και διαταραχής 
εντός της λιμενολεκάνης και μελέτες γεωμετρικού και τεχνικού σχεδιασμού των επιμέρους νέων λιμενικών 
έργων.
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατηγορία 27, για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων και των σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης 
δυσμενών επιπτώσεων.
- Γενικές μελέτες και ειδικότερα το Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ), 
καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης για όλα τα προς υλοποίηση αναγκαία έργα.
Κατά τα λοιπά το τεχνικό αντικείμενο των επιμέρους μελετών, τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, οι τεχνικές 
προδιαγραφές εκπόνησης (σε συνδυασμό με την Εγκ.-11/2018, ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ και την Υ.Α. 
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019, ΦΕΚ-1047/Β’), οι τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης και τα 
ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικείμενου, διαθέσιμα στοιχεία από προγενέστερες μελέτες κ.α. αναλύονται στα 
έγγραφα της σύμβασης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων, αναλυτική διακήρυξη κ.λπ.).
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού. Οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
παρουσιάζεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται 
πρόσθετη καταβολή (πριμ) 2(%) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/16.
Οι ειδικοί κανόνες για την εκπόνηση της μελέτης περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ν. 4412/16, άρθρα 182 έως 
199 και στα έγγραφα της σύμβασης , όπως ισχύουν μετά τον ν. 4782/21 για την υπόψη σύμβαση.
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
όπου θα υποβληθούν οι προσφορές ηλεκτρονικά.
Ο Αύξων Αριθμός Συστήματος (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ) του διαγωνισμού του έργου είναι: 186084
Στην εν λόγω διαδικτυακή πύλη υπάρχει πλήρης περιγραφή της σύμβασης και αναρτάται κάθε απαιτούμενη 
πληροφορία κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού, ανακοινώσεις της υπηρεσίας, τυχόν διευκρινήσεις ή 
τροποποιήσεις των εγγράφων της σύμβασης ή ακόμα και μεταφορά του συνόλου του διαγωνισμού σε άλλον Α/Α 
(εφόσον καταστεί απόλυτη ανάγκη).
Αν για οποιοδήποτε λόγω αλλάξει ο ως άνω Α/Α ΕΣΗΔΗΣ, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση μέσω του 
συστήματος.
Επισημαίνεται ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 378.179,17 € (χωρίς ΦΠΑ) και χωρίς την πρόσθετη 
καταβολή (πριμ), δηλαδή μόνο οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης και τα αντίστοιχα απρόβλεπτα, είναι 
370.763,89 € (χωρίς ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 24%.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1ο Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς: Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του 
αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης (άρθρο 21 παρ. 1 & 2 διακήρυξης) / Στάθμιση: 42%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2ο Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς: Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της 
μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 21 παρ. 1 & 2 διακήρυξης) / Στάθμιση: 14%
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3ο Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς: Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα 
(άρθρο 21 παρ. 1 & 2 διακήρυξης) / Στάθμιση: 14%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η 
βαθμολογία ΒΟΠi της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 
«ε», ως εξής: ΒΟΠi = (120 ∙ ε) / (20 + ε) (άρθρο 21 παρ. 3 διακήρυξης) / Στάθμιση: 30%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 378 179.17 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Στη συνολική προθεσμία περαίωσης (8 μήνες) δεν περιλαμβάνεται ο πρόσθετος χρόνος των απαιτούμενων 
ελέγχων και εγκρίσεων για την αδειοδότηση του έργου.
Τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου 
Δημόσιας Σύμβασης.
Οι προθεσμίες παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4412/16 
και τα έγγραφα της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΜ 989, ΚΕ 2021ΣΜ98900070 και υπόκειται στους σχετικούς όρους 
και κρατήσεις.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Προβλέπεται η χορήγηση πριμ 2%, κατά το άρθρο 184 §8 του ν. 
4412/16.
Για τυχόν τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της εφαρμόζονται τα άρθρα 132 και 186 του ν. 4412/16.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναλυτικά έγγραφα της σύμβασης.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), 11 (μελέτες λιμενικών έργων) και 27 
(περιβαλλοντικές μελέτες) 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, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
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. 4412/16. 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.
Οι προσφέροντες απαιτείται 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, στις παραπάνω κατηγορίες μελετών. 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. 4412/16.
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών 
για τις ζητούμενες κατηγορίες μελετών 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), 11 (μελέτες λιμενικών έργων) και 27 
(περιβαλλοντικές μελέτες).
(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. 4412/16.
(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 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 ζητούμενη δραστηριότητα.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναλυτικά έγγραφα της σύμβασης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
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III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Απαιτείται τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ειδικότερα κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
Για τη μελέτη κατηγορίας 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) : έναν τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας
Για τη μελέτη κατηγορίας 11 (μελέτες λιμενικών έργων) : έναν τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας
Για τη μελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) : έναν τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα 
τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα ανωτέρω, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη:
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
αποδεικνύεται με ισχύον πτυχίο ή βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο, το οποίο αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει.
Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις δεν καλύπτονται πλήρως από το ως άνω πτυχίο, η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα μπορεί να αποδεικνύεται με την υποβολή ενός ή περισσοτέρων από τα αποδεικτικά 
μέσα που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/16, συνοδευόμενα με τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 
138/2009 (ΦΕΚ-185/Α’).
Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, το πτυχίο μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να 
προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος 
ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/16.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα μπορεί να αποδεικνύεται 
με την υποβολή ενός ή περισσοτέρων από τα αποδεικτικά στοιχεία του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/16.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/16, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4412/16 και στην παράγραφο 22.2.6 
της αναλυτικής διακήρυξης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ο ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ" (ΦΕΚ-147/Α') ως ισχύει.
Τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής υπηρεσιών" (ΦΕΚ-42/Α') ως ισχύουν.
Το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια 
έργα» (ΦΕΚ-157/Α').
Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών 
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κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του 
έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ-4203/Β’).
Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα 
«Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 4412/16 (Βιβλίο 1)».
Η Υ.Α. με αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30-1-2019 του ΥΠ.Υ.ΜΕ., ΦΕΚ-1047/Β’/29-3-2019, ΤΕΥΧΟΣ "ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ".
Ο ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ-36/Α’).
Τα έγγραφα και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. https://www.eaadhsy.gr/index.php
Βλέπε και πεδία III.1 της παρούσας και έγγραφα σύμβασης.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τον ν. 4412/16 και τους λοιπούς όρους στα έγγραφα της σύμβασης που 
είναι τα παρακάτω κατά σειρά ισχύος (σε περιπτώσεις ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων):
1. Το Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα.
2. Η σχετική αναλυτική διακήρυξη της σύμβασης.
3. H Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων με τα τυχόν Παραρτήματά του.
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων 
μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.
Τα έγγραφα της σύμβασης αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αύξων 
Αριθμός Συστήματος (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ) του διαγωνισμού: 186084
Αν για οποιοδήποτε λόγω αλλάξει ο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ θα υπάρξει ενημέρωση μέσω του συστήματος.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κ.λπ. παρέχονται μέχρι την 1-2-2021

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
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IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η διαδικασία αποσφράγισης και κάθε σχετικό θέμα με τον διαγωνισμό περιγράφονται αναλυτικά στην οικεία 
διακήρυξη.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αρ. 166278/25-6-2021 (ΦΕΚ-2813/Β'/30-6-2021).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η προσφορά περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 7.415,00 €, που πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία, αν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
1. Υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) ενεργητική δωροδοκία, γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
2. Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ ή/και η 
Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) μπορεί να αποδείξει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του ως προς τα 
παραπάνω.
3. Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
β) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
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αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.
γ) Εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
δ) Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/16, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων κατά 
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/16, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
στ) Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
ζ) Εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/16.
η) Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΑΑ, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ή να 
παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Οι ειδικότερες λεπτομέρειες ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη και στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης.
Η έγκριση των όρων της σύμβασης έγινε με την υπ' αρ. 336/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΝΔ46ΜΓ3Ι-Ι39) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ν. Αττικής
Πόλη: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην 
ΑΕΠΠ είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την ΑΑ, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της της ΚΥΑ με αρ. 166278/25-6-2021 (ΦΕΚ-2813/Β'/30-6-2021).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 ν. 4412/16.
Η ΑΑ, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από την κατάθεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της ΑΑ.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/16 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της ΑΑ.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος 
έχει και η ΑΑ, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει 
δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της ΑΑ, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της 
ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΑΕΠΠ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
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απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) 
ημερών από την κατάθεση.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/16, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
Οι ειδικότερες λεπτομέρειες ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Ι. Μεταξά
Πόλη: Σάμη Κεφαλληνίας
Ταχ. κωδικός: 28080
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@sami.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2674023446
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.sami.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/12/2021
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