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Διακήρυξη για Σύμβαση Μελέτηςμε τίτλο: 
«Μελέτη δημιουργίας ασφαλούς μαρίνας και έργου αποτροπής φυσικών επιχώσεων της υπάρχουσας μαρίνας Αγίας 

Πελαγίας Κυθήρων» 
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) 

 Προϋπολογισθείσα  δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και της εκτιμώμενης αξίας των δικαιωμάτων 
προαίρεσης: ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό του 60.000,00 € μαζί με  το Φ.Π.Α. 

Κωδικοί CPV:    79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: 

Η παρούσα μελέτη δημιουργίας ασφαλούς μαρίνας και έργου αποτροπής φυσικών επιχώσεων της υπάρχουσας μαρίνας 
Αγίας Πελαγίας Κυθήρων, βυθομετρήσεις ,μελέτη υποσκαφών και περιβαλλοντική μελέτη 
Γενικός χρόνος παράδοσης – Διάρκεια:  Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθμό /2022 
Διακήρυξη του ΔΛΤΚ και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη 
Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, 
θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο 
www.eprocurement.gov.gr.   
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: 
Ημερομηνία: 23/1/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 
Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για επτά (7) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισμό,   που ανέρχεται στο ποσό 968,00  Ευρώ. 
 
Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο το ΔΛΤΚ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΛΤΚ 
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