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ΘΕΜΑ: Εξέταση του υπ’ αρ. πρωτ. 4756/21.11.2022 αιτήματος της εταιρείας “M.G. 

FRANGOU consultants & engineers” για παράταση της υποβολής προσφορών στο 

πλαίσιο του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο τη «Σύνταξη / 

Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και 

Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας», 

του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VII, με Αναθέτουσα Αρχή το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας. 

 

ΣΧΕΤ: (α) Η αρ. πρωτ. 931/03.11.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011532931 2022-11-03) 
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Αιγιαλείας για την ανάθεση της μελέτης και παροχής γενικής 
υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο 
πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών 
Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας», με Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό: 193535, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 226.307,75 € (πλέον 
ΦΠΑ, 280.621,61 € με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η 
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 

 (β) Το με αρ. πρωτ. 4756/21.11.2022 αίτημα της εταιρείας “M.G. FRANGOU 
consultants & engineers” για παράταση της υποβολής προσφορών 

Με το ΣΧΕΤ. (β) η εταιρεία “M.G. FRANGOU consultants & engineers” αιτείται χρονική 

παράταση δεκαπέντε (15) ημερών ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό με τίτλο «Σύνταξη / 

Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και 

Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας», λόγω 

της ιδιαιτερότητας του έργου, ώστε να υποβάλλουν μια ανταγωνιστική προσφορά. 

Για λόγους ίσων ευκαιριών προς τους τυχόν ενδιαφερόμενους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αποδεχόμαστε το αίτημα της εταιρείας “M.G. FRANGOU consultants & engineers”, για χρονική 

παράταση της υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού, με αρ. πρωτ. 931/03.11.2022, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της 

μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών 

στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 

193535.  

Τη χορήγηση παράτασης δεκαπέντε (15) ημερών, (μετά τη λήξη της πρώτης προθεσμίας, 

ήτοι στις 24-11-2022) στους ενδιαφερόμενους, για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της 

μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών 

στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 

193535. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 9/12/2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας λήξης υποβολής 

προσφοράς και συγκεκριμένα μέχρι και την 05/12/2022, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να έχουν μεταβεί με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Αιγιαλείας και να έχουν λάβει γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που ισχύουν στους λιμένες για 

τους οποίους πρόκειται να εκπονηθούν οι ζητούμενες μελέτες και γενικές υπηρεσίες. Με την 

ολοκλήρωση της επισκέψεως θα πρέπει να λαμβάνουν βεβαίωση από την Υπηρεσία, την 

οποία και θα πρέπει να συνυποβάλουν (επί ποινής αποκλεισμού) στην προσφορά τους στον 

(υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά». 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02/12/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 
05/12/2022. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής που ανέρχεται 
στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών 
(πλέον ΦΠΑ), ήτοι απαιτείται εγγυητική συμμετοχή ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι έξι Ευρώ και δεκαέξι λεπτών (4.526,16 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
του άρθρου 13.6 της υπ’ αρ. πρωτ. 931/03.11.2022 διακήρυξης, ήτοι μέχρι 08/01/2024, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 931/03.11.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011532931 
2022-11-03) Διακήρυξης. 
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Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής https://dlta.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ.  

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 
4412/2016, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα “ Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που 
είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Α. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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