
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 
Ο.Λ.Η.Α.Ε. ΚΑΙ POSEIDON MED II 

 
253.813,86 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό 

Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.», με προϋπολογισμό 

253.813,86 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 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 , 

καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.portheraklion.gr.  

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 19/02/2021, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους  

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 

σύμβασης, το αργότερο έως την 24/02/2021. 

 Η μελέτη αφορά την κατηγορία μελετών [21] Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες με προεκτιμώμενη 

αμοιβή 253.813,86 € πλέον ΦΠΑ (προεκτιμώμενη αμοιβή 220.056,50 € και 651,20 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ και 

33.106,16 € για απρόβλεπτες δαπάνες). 

 Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί βάσει του πρότυπου τεύχους για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων 

μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αρμόδιος: Εμμ. Τσιπλοστεφανάκης, Δ/ντης 

Ηράκλειο, 12.02.2021 

Αρ. Πρωτ.:1133 

Τηλ/Fax: 2810-338112 / 2810-226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  -  website: www.portheraklion.gr 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η: 

01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. 

 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 

05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 

εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας [21] Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες και που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 17 της Διακήρυξης της Ο.Λ.Η. Α.Ε. καθώς και τα άρθρα 19, 25, 254 και 255 του ν. 

4412/2016. 

 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων μπορούν να συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

περ. γ ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. 

 Ο κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι κατέχει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (λόγοι 

αποκλεισμού, καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), που περιγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος της διακήρυξης. 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους 

όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ύψους πέντε χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (5.076,28€) και ισχύ τουλάχιστον (30) 

ημερών μετά τη μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. και από το 

ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Poseidon Med II (CEF). Η έγκριση δημοπράτησης της μελέτης 

και η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, αποφασίστηκε με 

την με αριθμό 4/2ου Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε. /21-01-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. (αρ. πρωτ. 

863/03-02-21, ΑΔΑ: ΨΘ6Γ469ΗΞΣ-ΟΘ2, ΑΔΑΜ: 21REQ008089210). 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΕΒΠ469ΗΞΣ-31Ι
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 Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Λ.Η. Α.Ε, στην ιστοσελίδα της Διαύγειας 

http://sites.diavgeia.gov.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον 

διαδικτυακό τόπο του ΟΛΗ Α.Ε. (www.portheraklion.gr), ενώ θα δημοσιευθεί και σε ημερήσιες εφημερίδες, 

για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

 

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                

                ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

http://sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.portheraklion.gr/
ΑΔΑ: 9ΕΒΠ469ΗΞΣ-31Ι
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