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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην έξγν 

 «ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

(MASTER PLAN) ΛΙΜΔΝΑ ΡΑΦΗΝΑ» 

 

 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

59.000,00 επξώ πιΫνλ ΦΠΑ 23% 

  

(πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Λνγαξηαζκφ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ κε αξ. 16.17 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

2016 Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.) 

 

(CPV 71300000-1) 
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Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ A.E. 

 
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν.2932/2001(ΦΔΚ 14/Α/2001) «Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο 
ελδνκεηαθνξέο - χζηαζε γεληθήο γξακκαηείαο ιηκέλσλ θαη ιηκεληθήο πνιηηηθήο – 
Μεηαηξνπή ιηκεληθψλ ηακείσλ ζε αλψλπκεο εηαηξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σνπ Ν.2971/2001 (ΦΔΚ 285 Α΄/2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ 
Ν.3153/2003 (ΦΔΚ 153 Α΄/2003). 

3.     Σνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) “Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ” . 

4.        Σνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/8-8-2014) “Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”.  

5. Σεο ππ’ αξ. 35130/739/11-08-2010 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Φ.Δ.Κ 1291Β/11-08-
2010). 

6. Σνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) “Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ 
ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3871/2010, θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

7. Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκνπ 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
“Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8.  Σνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α΄/2005) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.3691/2008 
(ΦΔΚ 166 Α΄/2008) θαη ην Ν.3697/2008 (ΦΔΚ 194 Α΄/2008). 

9.  Σνπ Κ.Ν. 2190/1920 «πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ». 

10. Σνπ Π.Γ. 60/2007(ΦΔΚ 64/Α/16-03-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 
2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, σο θαη ηνπ πδ 59/2007 ΦΔΚ 63/16-3-2007 
Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ «πεξί 
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο 
ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξψζεθε. 

11. Σνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ» ζπκπιεξσκαηηθψο θαη αλαινγηθψο εθαξκνδφκελνπ ζηηο παξνχζεο ππεξεζίεο. 

12. Σνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 
Ραθήλαο ( Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.) – Φ.Δ.Κ. Α.Δ. & Δ.Π.Δ. 7985/20-07-2010. 

13. Σσλ Νφκσλ Ν.4072/2012/11-04-2012 (ΦΔΚ86/Α/2012) θαη Ν.4150/2013/29-04-
2013 (ΦΔΚ102/Α/2013). 
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14. Σνπ Ν.2575/98 (ΦΔΚ 23/Α΄/4-2-98) «Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο». 

15. Σεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 831, ππ’ αξηζκφ 8315.07 (ΦΔΚ 202/Β/2007). 

16. Σνπ εγγξάθνπ ηνπ ΤΝΑ 8210/15/30-04-2013 πεξί Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
θαη Μειεηψλ Γηαρείξηζεο Ληκέλσλ Γηεζλνχο Δλδηαθέξνληνο θαη ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Πξνγξακκαηηθψλ ρεδίσλ  Ληκέλσλ Γηεζλνχο Δλδηαθέξνληνο, φπσο ζπλεηάρζεζαλ απφ 
ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 
Αηγαίνπ (Απξίιηνο 2013). 

17. Σηο ππ. αξ. 4.2/16-04-2015, 8.10/14-07-2015  & 11.4/30-10-2015 Απνθάζεηο ηνπ 
Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 
 
Πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπΪλεο 

πνζνύ πελάληα ελλΫα ρηιηΪδσλ επξώ (59.000,00€) πιΫνλ 23% ΦΠΑ, κε ζθξαγηζκέλεο 

έγγξαθεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηάξην θαηαθύξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από 

νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, κε ζθνπό ηελ αλΪδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρά 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.  

  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην Σεχρνο Γηαθήξπμεο θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη θαηά ηηο ψξεο 09:00 – 14:00 απφ ηα γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. (Αθηή Αλδξέα Γ. 

Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο, Σ.Κ. 19009, ηει. 22940-22840/23605). 

 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζηα γξαθεέα ηνπ Οξγαληζκνύ ΛηκΫλα Ραθάλαο (εθεμάο 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ά ΑλαζΫησλ ΦνξΫαο),  Αθηά ΑλδξΫα Γ. ΠαπαλδξΫνπ, ΛηκΪλη Ραθάλαο 190 

09, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κέρξη ηελ 01-03-2016, εκΫξα Σξέηε θαη ώξα 

10.00 π.κ. 

Η παξαιαβή πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 

Η Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ε πεξίιεςε απηήο ζα 

αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ην πιήξεο ζψκα ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ..  

 
Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο 

ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Γιώζζα Γηαγσληζκνύ: Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε Διιεληθή. Κάζε 

έγγξαθν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα είλαη ζπληαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Η παξνχζα 

Γηαθήξπμε, νη Πξνζθνξέο θαη ε χκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη, ζα ζπληαρζνχλ ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ θαη ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

ησλ αιινδαπψλ  ππαιιήισλ ηνπο κε ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 

παξνπζία δηεξκελέσλ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

Αλάδνρνπο ζηελ  παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδνο απαηηείηαη 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. Σα κεηαθξαζκέλα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο έθδνζήο ηνπο, είηε κε ηελ 

επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile» ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο θαη κεηαθξαζκέλα 

είηε απφ ηε  κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν, είηε απφ 

Γηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κσδ. Πνι. Γηθ. θαη  36 ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ (Ν.4194/2013). Σπρφλ ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά 

ηερληθά ζηνηρεία θαη φξνη, κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

Γηεπθξηλέζεηο επέ ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηνπ Γηαγσληζκνύ: Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθΪ αηηάκαηα Ϋρνπλ ππνβιεζεέ Ϋσο θαη 

νθηώ (8) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο 

Γηαθάξπμεο άηνη  κέρξη θαη ηηο 14/01/2016 θαη ψξα 14:00. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο ζα 

απαληήζεη ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ, Ϋσο θαη ηξεηο (3) εκΫξεο πξν ηεο 

εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο Γηαθάξπμεο άηνη κέρξη θαη  ηηο 

19/01/2016 θαη ψξα 14:00, ζε φινπο φζνη ζα έρνπλ παξαιάβεη ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε κε 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. Καλέλαο ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. Οη ππνςήθηνη δχλαληαη λα δεηνχλ εγγξάθσο 

δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

κέρξη ηελ 23/02/2016 απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο 

δηθαίσκα έλζηαζεο. 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

Άξζξν 1 : Γηθαίσκα – Πξνυπνζέζεηο – Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

Άξζξν 2 : Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Άξζξν 3 : Πξνζθνξέο  

Άξζξν 4 : Δλζηάζεηο – Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο 

Άξζξν 5 : Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ – ηάδηα Γηαγσληζκνχ 

Άξζξν 6 : Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ – Κξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

Άξζξν 7 : Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – Αλάζεζε - χκβαζε 

Άξζξν 8 : Δγγπήζεηο 

Άξζξν 9 : Αληηθείκελν έξγνπ 

Άξζξν 10 : Γεκνζίεπζε 

Άξζξν 11 : Μαηαίσζε δηαγσληζκνχ 

Άξζξν 12 : Αλσηέξα βία 

Άξζξν 13 : Πιεξσκή 

Άξζξν 14 : Δθρψξεζε – Μεηαβίβαζε ζχκβαζεο  

Άξζξν 15 : Λχζε – Καηαγγειία ζχκβαζεο  

Άξζξν 16 : Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Άξζξν 17 : Γεληθνί φξνη 

 

 

Πξνζαξηώληαη 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Σερληθή πεξηγξαθή έξγνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4:  

 Τπφδεηγκα4.1 – Καηάινγνο θπξηφηεξσλ κειεηψλ παξφκνηαο θχζεο 

 Τπφδεηγκα 4.2 – Καηάινγνο ζηειερψλ ηνπ Τπνςεθίνπ 

 Τπφδεηγκα 4.3 – Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 
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ΟΡΟΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
 
  
ΑΝΑΘΔΣΧΝ ΦΟΡΔΑ  ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ 

Α.Δ. 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  «ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ (MASTER PLAN) ΛΙΜΔΝΑ 
ΡΑΦΗΝΑ» 
  

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ   

ΓΡΑΦΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΔΝΟ 
ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ.  (Ο.Λ.Ρ.    Α.Δ.) 
 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ  ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ   

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΠΡΟΥΔΙΡΟ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  59.000 ΔΤΡΧ  ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ – ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

1.1.  Γηθαέσκα – ΠξνϋπνζΫζεηο πκκεηνράο  

1.1.1. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο:  

α) Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα,  

β) πλεηαηξηζκνί ή  

γ) Κνηλνπξαμίεο ή Δλψζεηο παξερφλησλ ππεξεζίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 

Όινη νη αλσηέξσ (πεξηπηψζεηο α, β & γ) πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαηά ηα ηειεπηαία 

δχν ηνπιάρηζηνλ (2) έηε ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε, ή 

ζε θνηλνπξαμία, πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηψλ Μειεηψλ θαη δηαζέηνπλ κειεηεηηθά 

πηπρία ησλ εμήο θαηεγνξηψλ: 

 Πνιενδνκηθέο θαη Ρπκνηνκηθέο Μειέηεο (Καηεγνξία 2) 

 Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Γηακφξθσζεο Δμσηεξηθψλ Υψξσλ (Καηεγνξία 7) 

 Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ  (Καηεγνξία 10) 

 Μειέηεο Ληκεληθψλ Έξγσλ (Καηεγνξία 11) 

 Μειέηεο Σνπνγξαθίαο (Καηεγνξία 16) 

 Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Καηεγνξία 27) 

Δπηπιένλ απαηηείηαη ε πξφβιεςε εηδηθψλ ζπκβνχισλ ζηελ ζπληζηψκελε νκάδα έξγνπ 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κειεηψλ: 

 Υσξνηαμηθέο θαη Ρπζκηζηηθέο Μειέηεο (Καηεγνξία 1) 

 Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Κηηξηαθψλ Έξγσλ (Καηεγνξία 6) 

 Μειέηεο Μεραλνινγηθέο – Ηιεθηξνινγηθέο – Ηιεθηξνληθέο (Καηεγνξία 9) 

 

1.1.2.  Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη κφλνλ κε έλα 

Γηαγσληδφκελν, είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζχκπξαμεο, είηε σο κέινο θνηλνπξαμίαο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηελ 

ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην ίδην πξφζσπν. 
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1.1.3. Γελ γίλνληαη δεθηνί: 

 

(α) Όζνη απνθιείζζεθαλ κε ακεηάθιεηε απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

απφ ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο ή γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγνπ  θαη 

γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ν απνθιεηζκφο. 

(β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ. 

(γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εθηφο απηήο. 

(δ) Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πνπ αθνξά ηα αθφινπζα αδηθήκαηα, ήηνη : 

1) γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο Κνηλήο δξάζεο ηεο 98/773 _ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

2) γηα δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/42/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

3) γηα απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

4) γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ 

πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

1.1.4. Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλφηεηα  
 
Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο θαη 
ηερληθήο επάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη ηε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε.  
 
1. Να δηαζέηεη επαξθή θαη θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο.  
Η ζπληζηψκελε νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ κειεηεηέο/κειεηεηηθά γξαθεία 
κε ζηειερηθφ δπλακηθφ κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ: 

 Πνιενδνκηθέο θαη Ρπκνηνκηθέο Μειέηεο (Καηεγνξία 2) ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 
3εηνχο εκπεηξίαο 

 Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Γηακφξθσζεο Δμσηεξηθψλ Υψξσλ (Καηεγνξία 7) 
ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 3εηνχο εκπεηξίαο 

 Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ  (Καηεγνξία 10) ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 3εηνχο 
εκπεηξίαο 
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 Μειέηεο Ληκεληθψλ Έξγσλ (Καηεγνξία 11) ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 3εηνχο εκπεηξίαο 

 Μειέηεο Σνπνγξαθίαο (Καηεγνξία 16) ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 3εηνχο εκπεηξίαο 

 Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Καηεγνξία 27) ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 
3εηνχο εκπεηξίαο 

  

 Δπηπιένλ απαηηείηαη ε πξφβιεςε εηδηθψλ ζπκβνχισλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο κειεηψλ: 

 Υσξνηαμηθέο θαη Ρπζκηζηηθέο Μειέηεο (Καηεγνξία 1) ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 3εηνχο 
εκπεηξίαο 

 Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Κηηξηαθψλ Έξγσλ (Καηεγνξία 6) ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 
3εηνχο εκπεηξίαο 

 Μειέηεο Μεραλνινγηθέο – Ηιεθηξνινγηθέο – Ηιεθηξνληθέο (Καηεγνξία 9) 
ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 3εηνχο εκπεηξίαο. 

 
2. Να Ϋρεη εθηειΫζεη ζπκβΪζεηο παξνράο ππεξεζηώλ κειεηώλ κε επηηπρέα δύν (2) 
ηνπιΪρηζηνλ παξόκνηεο (θαη’ εέδνο - MASTER PLAN θαη όρη θαηΪ πξνϋπνινγηζκό) 
κε ην δεκνπξαηνύκελν αληηθεέκελν θαηΪ ηα ηειεπηαέα πΫληε Ϋηε πξηλ από ηελ 
παξνύζα δεκνπξΪηεζε. 
ε πεξέπησζε κηθξόηεξεο δηΪξθεηαο ιεηηνπξγέαο ησλ Φπζηθώλ ά Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ ά Κνηλνπξαμηώλ ά πλεηαηξηζκώλ ε απαέηεζε δύν (2) παξόκνησλ 
Ϋξγσλ ηζρύεη εληόο δηεηέαο. 
 
 

1.2.  ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ν θάζε ππνςήθηνο ζα ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: 
 
1.2.1.  Δγγύεζε ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. Ο ρξφλνο ηζρχνο 
ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο είλαη 210 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 
επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηά απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζα είλαη ην 
2% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, ήηνη ρέιηα εθαηόλ νγδόληα 
επξώ (1.180,00 €). 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε 
ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη 
δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
 
Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή – πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ 
πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).   
 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Παξερφλησλ Τπεξεζίεο, φιεο νη εγγπήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο. 
 
1.2.2. Μειεηεηηθά πηπρία θαηάηαμεο ζηηο δεηνχκελεο θαηεγνξίεο. 
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1.2.3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/1986 ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο 
ζηελ νπνία: 
 

I. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη. 
II. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ: 

α. Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

β. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε 

γ. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ        
δ. είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην θαη κε αλαθνξά ηνπ εηδηθνχ ηνπ 

επαγγέικαηνο     
ε. εηδηθά γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα, φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 

2190/1920 ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1920 ή δηαδηθαζία έθδνζεο θνηλήο 
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

III. Να αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ απαηηνχληαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 
1.2.4. Τπεχζπλε Γήισζε φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. ηελ ελ ιφγσ 
ππεχζπλε Γήισζε λα βεβαηψλνληαη ηα θείκελα ηεο παξ. 1.1.3. (α), (β), (γ) & (δ). 
 
1.2.5. Βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε 
εθπξφζσπφ ηνπ. 
 
1.2.6. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν Γηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 
φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
1.2.7. Καηάινγν ησλ θπξηνηέξσλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
Τπόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4, πνπ εθπνλήζεθαλ ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα απφ ην 
κεκνλσκέλν δηαγσληδφκελν ή απφ φια ηα κέιε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο, ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πεξί ηεο 
έληερλεο, επηηπρνχο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπφλεζεο ησλ ππεξεζηψλ. Η ίδηα Τπεχζπλε 
Γήισζε λα θαηαηεζεί γηα ηελ παξ. 2 ηνπ 1.1.4. 
 
1.2.8. Καηάινγν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (έηε εκπεηξίαο) 
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπόδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4, ηνπ απαηηνχκελνπ 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα απηψλ 
Τπόδεηγκα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4. 
 
1.2.9. Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή 
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία 
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε 
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
1.2.10. Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 
δήισζε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηηο 
εηαηξείεο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί 
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λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.   
 
1.2.11. Παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο, δνκήο, ιεηηνπξγίαο, ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο έλσζεο 
θπζηθψλ πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 
 
Όια ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ζα θαηαηεζνύλ ππό κνξθά θπιιαδένπ κε 
επξεηάξην, ζειηδνπνέεζε θαη αξέζκεζε ζύκθσλα κε ηε δνκά ηεο παξνύζαο 
δηαθάξπμεο. 
 

Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζθέξνληνο, ε 
Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
δεηήζεη θαη άιια δηθαηνινγεηηθά πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα ή 
δηεπθξηλίζεηο επί ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

2.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. 
(Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο, Σ.Κ. 19009, ηει. 22940-22840/23605), 
ηελ  1ε Μαξηένπ 2016, εκΫξα Σξέηε θαη ώξα 10 π. κ. (ιήμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ή 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν απηνχ, ηδηνρείξσο έσο θαη ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο 
ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη ηελ 1ε Μαξηίνπ 2016. 
 
Οη πξνζθνξΫο κπνξνύλ ελαιιαθηηθΪ λα απνζηαινύλ θαη ηαρπδξνκηθώο ά κε 
εηαηξεέα ηαρπκεηαθνξΪο, εθόζνλ πεξηΫιζνπλ ζην Γξαθεέν Πξσηνθόιινπ ηνπ Ο.Λ.Ρ. 
Α.Δ., επέ απνδεέμεη, κΫρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ, άηνη ηελ 29ε Φεβξνπαξένπ 2016, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη  ώξα 14:00, κε 
απνθιεηζηηθά επζύλε ηνπ ΠξνζθΫξνληνο. 
 
εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξέπησζε απηά σο εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, 
γηα ηελ νξζά ζπκπιάξσζε ησλ Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ,  ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα 
θαηαζΫζεσο ηεο πξνζθνξΪο ζηελ ηαρπδξνκηθά ππεξεζέα. 
 
Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. δελ αλαιακβΪλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ 
πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. 
 

2.2. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, είηε δελ 
έθζαζαλ έγθαηξα ζηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα 
απνζθξαγηζζνχλ. 
 

2.3. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
 

ΠΡΟΦΟΡΔ 
 

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια φζα θαζνξίδνληαη ζε απηήλ. πγθεθξηκέλα νη πξνζθνξέο 
πεξηιακβάλνπλ:  

 

 
3.1. Φάθειν «πκκεηνρήο» (Κπξέσο ΦΪθεινο) θάζε Γηαγσληδφκελνπ ν νπνίνο ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηξεηο (3) επηκέξνπο θιεηζηνχο θαθέινπο:  
 
Α)  Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνράο»  
Πεξηιακβάλεη ηα πεξηγξαθφκελα ζην άξζξν 1.2 ηεο παξνχζαο. 
 
Β) Φάθειν «Σερληθάο ΠξνζθνξΪο»  
Ο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα βάζεη 
ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.2 ηεο 
παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 
Β.1 Οκάδα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Πνηφηεηαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη 4 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 
 
3.1.1. Σερληθή Έθζεζε γηα ην έξγν: «Δπηθαηξνπνίεζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη 
Μειέηεο Γηαρείξηζεο (Master Plan) Ληκέλα Ραθήλαο». 
 
Η ηερληθή έθζεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηάκαηνο 1 - Τεχνική 
Περιγραφή του έργου θαη λα πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππφ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ θαη ζρνιηαζκφ απηψλ, κε επηζήκαλζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ θαη εηζήγεζε πεξί ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ επηιχζεψο ηνπο.  

 
Η Σερληθή Έθζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 20 ζειίδσλ θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 θαη γξακκαηνζεηξάο 
κέζνπ κεγέζνπο (Arial 11, δηάζηεκα 1), εθηφο θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ.  
 

 
3.1.2. Έθζεζε Μεζνδνινγίαο, εληαία γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη: 

α) Σηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο – ελέξγεηεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, κε ζχληνκε 
πεξηγξαθή ηεο θάζε κηαο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ / 
ινγηζκηθνχ, φπνπ απαηηείηαη.  

β) Σε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε παξαγσγή 
ηεο κειέηεο.  

γ) Σε παξνπζίαζε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθπφλεζε 
ηεο κειέηεο θαη ρξνλνδηάγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε ρξνληθή απηή 
αιιεινπρία. 

δ) Αλαθνξά ζηηο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφζζεθε επηηπρψο ε πεξηγξαθφκελε 
κεζνδνινγία ή/θαη ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία απηήο. 

 
Η Έθζεζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 20 ζειίδσλ θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 θαη γξακκαηνζεηξάο 
κέζνπ κεγέζνπο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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3.1.3.  Έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ Οκάδα  Τινπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
 

α) Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Τινπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ κε 
αλαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν, ζπλνδεπφκελε 
απφ ηνλ Πίλαθα, (ππφδεηγκα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο 4) φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε 
ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν. 
 
β)  Παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαιάβνπλ γηα ηελ 
Τινπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ ζπλνδεπφκελε απφ νξγαλφγξακκα φπνπ ζα 
παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
νκάδαο. 
 
γ)  ηνηρεία απφ ελδερφκελε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
νκάδαο Τινπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ, ηα νπνία ζα αθνξνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ην 
πνιχ δεθαεηίαο   (ππφδεηγκα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο 4). 
 
δ)  Γήισζε ηνπ ζπληνληζηή, ζηελ νπνία λα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο πινπνηεκέλσλ 
ππεξεζηψλ/ζπκβάζεσλ θαη ζηελ  νπνία λα δειψλεη ζε πφζεο θαη πνηεο ζπκβάζεηο 
άζθεζε παξφκνηα θαζήθνληα θαη εάλ νη Τπεξεζίεο απηέο εμειίρζεθαλ θαη 
νινθιεξψζεθαλ ρσξίο πξνβιήκαηα. 
  

Η Έθζεζε γηα ηελ Οκάδα Τινπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 
παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ: i) ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ 
ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ 
ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο θαη ii) ηεο δήισζεο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ παξαπάλσ 
εδαθίνπ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 15 ζειίδσλ θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 
Arial 11, δηάζηεκα 1, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. 

 
Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο Τινπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ, ε 
Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 
3.1.4. ηνηρεία γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηνπ ηφπνπ 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ην ζηνηρείν απηφ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο, ελδερφκελα ζηνηρεία πνπ πηζαλψο λα δεκηνπξγήζνπλ 
θαζπζηεξήζεηο ή πξνβιήκαηα ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ ζρεδίνπ. Γελ ππνλνείηαη 
ε εληνπηφηεηα. 
 
Β.2 Οκάδα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Κάιπςεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη 3 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 
 

3.1.5.  Έθζεζε ζρεηηθή κε ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο  Οκάδαο  
Τινπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
 

α) Παξνπζίαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Τινπνίεζεο 
ησλ Τπεξεζηψλ κε αλαθνξά ζηα αλεθηέιεζηα ππφινηπα ζπκβάζεσλ. Δπίζεο ζα 
ηεθκεξηψλεηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ε δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο. 
 
β) Πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ησλ παξαδνηέσλ 1νπ θαη 2νπ 
ζηαδίνπ. 
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γ) Παξνπζίαζε ελεξγεηψλ δηνξζψζεσλ – ηξνπνπνηήζεσλ ησλ  παξαδνηέσλ, 
θαηφπηλ απαίηεζεο ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο 
εκπιεθφκελνπο θνξείο.   
 

 Ο Υξφλνο Παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Σκήκαηνο Α ηάδην Α’ (Master Plan 
Κεθ. 1, 3, 4) & ηνπ Σκήκαηνο Β (Κεθ. 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 σο πξνο ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θεθ. 6) ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 – Σερληθή 
Πεξηγξαθή Έξγνπ, πξηλ δειαδή ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ησλ γλσκνδνηήζεσλ ησλ 
θνξέσλ επί ζεκάησλ επηηειηθνχ ραξαθηήξα (βι. Γηάγξακκα Αιιεινπρίαο Γξάζεσλ 
ζει 64),  είλαη ελελάληα (90) εκΫξεο. 
 

 Ο πκβαηηθφο Υξφλνο Παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη 
ηξηΪληα (30) εκΫξεο, θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξνληαη νη ιφγνη θσιχκαηνο, θαη ε νπνία ζα ηχρεη έγθξηζεο απφ ηνλ ΟΛΡ ΑΔ. Η 
ελ ιφγσ αίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν δεθαπέληε (15) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο. 

     

 ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξΪδνζεο ηνπ έξγνπ, ζα επηβάιιεηαη πνηληθά 
ξάηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο πνζνχ €120,00, πνζφ ην 
νπνίν ζα παξαθξαηεζεί απφ ηελ ζπκβαηηθή αμία.  
 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν κε ηε ζεηξά πνπ 
δεηνχληαη. 
 
Γ) Φάθειν «Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο». 
 
ηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα δίδνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο 
ηα αθφινπζα: 
 
 α) Η ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά, ζε Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
 β) Σν πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%). 
 
 γ) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3.6δ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.   
 
Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα θαιχπηεη φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 
ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηελ αζθάιηζε απηνχ θαη γεληθά ηελ απνδεκίσζή ηνπ, 
δεδνκέλνπ φηη ε ζρέζε εξγαζίαο ζα ππάξρεη κφλν κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ αγνξά θαη ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη γηα ηελ 
αγνξά θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ (hardware) θαη πξνγξακκάησλ 
ινγηζκηθνχ (software) ηα νπνία ζα είλαη ζε πιήξε επάξθεηα θαη αληαπφθξηζε κε ηηο 
αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
 
Δπί ηνπ Κπξέσο ΦαθΫινπ θαζψο θαη επί ησλ επηκΫξνπο θαθΫισλ ζα αλαγξάθνληαη: 
 
α) Πξνο «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ.». 
 
β) ν ηίηινο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ θαη ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο. 
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γ) ε επσλπκία (ή νη επσλπκίεο ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε – ηειέθσλν – fax – e-mail ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαη 
 
δ) ην πεξηερφκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ή Φάθεινο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο, ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο)    
   
Αλ ζε θάπνηνπο ππνθαθέινπο δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά, ζεκεηψλνληαη θαηά ην 
άλνηγκα ηνπ Κπξίσο Φαθέινπ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκΫλνο κε ηξφπν πνπ 
δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί θαη λα επαλαζθξαγηζζεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνθφιιεηνπ θαθέινπ. Αλ παξά ηαχηα ρξεζηκνπνηεζεί 
απηνθφιιεηνο θάθεινο, απηφο ζα πξέπεη λα έρεη ζθξαγηζζεί κε επηπιένλ ηξφπν. Αλ ν 
θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα αλσηέξσ, ν 
δηαγσληδφκελνο ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ.  
 
Οη ινηπνί θάθεινη αξθεί λα είλαη απιψο θιεηζηνί, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηνπο λα κελ είλαη 
ζε θνηλή ζέα, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, πξφζζεηα κέηξα 
δηαζθάιηζεο ηνπ απφξξεηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  
 
3.2. Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
θξίλνπλ πξφζθνξν νη ππνςήθηνη, αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα (πξνζεζκία) πνπ αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 
 
Σν γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 
άθημεο απηψλ. Οη ππνςήθηνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο. Ρεηψο απνθιείεηαη ε παξαιαβή κε επζχλε ηνπ γξαθείνπ Πξσηνθφιινπ 
ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ησλ θαθέισλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ απφ ηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα 
ηαρπδξνκηθψλ εηαηξεηψλ. 
  
Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ, αθφκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλψηεξεο βίαο γηα ηελ 
θαζπζηέξεζε. Αλ ε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ 
θαηαζηεέ δπλαηά ηελ εκΫξα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βέαο (όπσο 
απεξγέα ησλ ππαιιάισλ), αλαβΪιιεηαη γηα ηελ έδηα εκΫξα θαη ώξα ηεο επόκελεο 
εβδνκΪδαο θαη αλ ε εκΫξα απηά εέλαη αξγέα ηελ πξώηε επόκελε εξγΪζηκε κΫξα. 
ηελ πεξέπησζε απηά, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα ελεκεξώζεη κε 
fax ά e- mail όινπο ηνπο ππνςεθένπο γηα ηελ αλαβνιά θαη ζα νξέδεη ηελ εκΫξα θαη 
ώξα ηεο λΫαο ζπλεδξέαζεο. ε πεξέπησζε πνπ ην θώιπκα πθέζηαηαη θαη θαηΪ ηελ 
λΫα εκΫξα θαη ώξα, ε σο Ϊλσ δηαδηθαζέα επαλαιακβΪλεηαη.  
 
Φάθεινη ζπκκεηνρήο πνπ ηπρφλ ζα πεξηέιζνπλ ζην Γξαθείν  Πξσηνθφιινπ κεηά ηελ ψξα 
θαη εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί ζην άξζξν 2, ζεσξνχληαη άθπξνη θαη νη ππνςήθηνη 
απνθιείνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή, επηζηέθνληαη νη θάθεινη ζπκκεηνρήο θαη γίλεηαη 
αλαθνξά θαη κλεία ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηνπο ζην Πξαθηηθφ Ι ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 
 
3.3. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη  λα έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
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θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
πνπ ζα παξαιάβεη θαη ζα απνζθξαγίζεη ηηο πξνζθνξέο πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα 
θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη  λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή.  Η 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή  δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ 
αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πνπ ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο. 
 
3.4. Πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηνπο νπζηψδεηο απαξάβαηνπο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 
ηδίσο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ ε κε πξνζθφκηζή ηνπο απνθέξεη πνηλή 
απνθιεηζκνχ,  ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 

3.5. ΠεξαηηΫξσ απαηηεέηαη:  

 Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα 
ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 
είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε 
ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ 
επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε θαη 
απνδερφκαζηε», θιπ. 

 Οη Πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο. ε πεξίπησζε ρεηξφγξαθεο 
πξνζζήθεο ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν ηεο Πξνζθνξάο, απηή ζα πξέπεη επηπιένλ λα 
έρεη ππνγξαθζεί ζην ζεκείν ηεο πξνζζήθεο απφ ηνλ ίδην λφκηκν εθπξφζσπν πνπ 
ππνγξάθεη ηελ Πξνζθνξά θαη λα θέξεη επηπιένλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Οηθνλνκηθνχ 
Φνξέα.  

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ 
επεμήγεζή ηνπο. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 
είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ 
Έξγνπ, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θιπ. 
θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν 
Γηαγσληζκνχ. 

 Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη 
απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 
απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν 
φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη 
αληηπξνζθνξά. 

 ηελ πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ Πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα 
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα θάπνηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, νθείιεη απηφο λα 
ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Όιεο νη 
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο, άιισο ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ 
γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ πνπ 
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ αιιά ζε θακία 
πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα νξηζηνχλ σο ζηνηρεία εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ηα 
αλαγθαία ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα θξίλεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
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Γηαγσληζκνχ ηελ ζπκκφξθσζε θαη επάξθεηα ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηα 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Γηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνίεζεο Δκπεηξίαο 

 Πξνζθνξά πνπ δελ θαηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 

 
 

3.6. Δπηζεκαέλεηαη όηη : 
 

α. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη  σο απαξάδεθηεο. 
Σξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
 

 
β. Σξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γίλνληαη 
δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
γ. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα 
εθαηόλ νγδόληα (180) εκΫξεο. Ο ρξφλνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ΥΡΟΝΟ ηζρύνο ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ 
ηνπ παξαπΪλσ αλαθεξόκελνπ ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ. Η αλαθνίλσζε 
ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  ηελ πεξίπησζε απηή δεζκεχεηαη ν 
Αλάδνρνο, κφλνλ εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί κε έγγξαθε αλαθνίλσζή ηνπ θαη εάλ απηφ 
ηνπ είρε δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ή ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
εγγξάθσο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθ' φζνλ δεηεζεί απφ ηνλ 
αλάδνρν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ ρξφλνπ 
παξάηαζεο ηζρχνο καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
δ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, κέξνο 
ηεο ή νιφθιεξε κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. ε 
πεξίπησζε πνπ ηελ απνζχξεη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 
118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 
ΔΝΣΑΔΙ- ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο 
ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ ζε απηφλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 σο ηζρχεη 
ζήκεξα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΣΑΓΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

5.1. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο (Α΄ ΦΑΗ). 
 



 ειίδα 18 

ηε θΪζε απηά νη ζπκκεηΫρνληεο Ϋρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιΪβνπλ γλώζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκΫλσλ 
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνύ. 
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ γίλνληαη απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν. 
 
5.2. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
 

5.2.1. Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» θαη  κνλνγξάθνληαη απφ 
φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία θαηά θχιιν. Η 
απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηε ζεηξά αξίζκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη Κπξίσο Φάθεινη ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Λ.Ρ. 
Α.Δ.  
 

5.2.2. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ θαηά ηνλ Γηαγσληζκφ, ζε Πξαθηηθφ ην 
νπνίν θαη ππνγξάθεη. 
 

5.2.3. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θαη 
εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά. 
 

5.2.4. Μεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη εθ’ φζνλ δελ 
πξνθχςνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε 
ησλ θαθέισλ ησλ «Σερληθψλ Πξνζθνξψλ» θαη ε θαηαρψξεζε απηψλ ζε ζρεηηθφ Πίλαθα. Ο 
έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ ησλ «Σερληθψλ Πξνζθνξψλ» πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή ζε επφκελε θιεηζηή πλεδξίαζε (Β΄ ΦΑΗ). 
 
5.2.5. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ «Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ», επηζηξέθνληαη ζην 
Γεληθφ Πξσηφθνιιν θαη απνζθξαγίδνληαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη εγγξάθσο αλαθνηλψλεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ 
νη Σερληθέο Πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ απνδεθηέο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο 
πλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη θαη κνλνγξάθεη φια ηα πεξηερφκελα ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, αλαθνηλψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο 
ησλ πξνζθνξψλ ζε Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, κε ζεηξά κεηνδνζίαο (Γ΄ ΦΑΗ). ηε θάζε 
απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε. 
 
5.2.6 Αμηνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ – Βαξχηεηα θξηηεξίσλ 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα 

αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ 

απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κε βάζε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

5.2.6.1 πληειεζηάο Βαξύηεηαο Οκάδαο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Πνηφηεηαο 80% , ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη 4 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 
 

 

Κριτήριο 1ο Σετνικής προσυοράς  

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, 
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο παξ. 3.1.1 θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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 ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππφ πινπνίεζεο 
ππεξεζηψλ, 

 ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο 
επηζήκαλζεο ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη  

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη  γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Σερληθή Έθζεζε είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην 
πξνβιεπφκελν ζην πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν 
πξνβιεπφκελνο εχινγνο αξηζκφο ζειίδσλ.   

Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. 

Σν 1ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ 
απφ 1 έσο 100.  

Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξένπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηεο νκάδαο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ θαη Πνηφηεηαο νξίδεηαη ζε Β1= 25%. 

          

  Κριτήριο 2ο  Σετνικής προσυοράς 

Σν θξηηήξην απηφ ζπληίζεηαη απφ ηα εμήο θξηηήξηα: 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηε παξ. 3.1.2 Έθζεζεο Μεζνδνινγίαο.  

Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα: 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο 
ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, 

 ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 
πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ έληερλε εθπφλεζή ηνπο θαη 

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ππεξεζηψλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην 
πξνβιεπφκελν ζην πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν 
πξνβιεπφκελνο αλψηαηνο αξηζκφο ζειίδσλ. 

Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξένπ 2 νξίδεηαη ζε Β2= 20%. 

 

Κριτήριο 3ο  Σετνικής προσυοράς  

Οξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηελ παξ. 3.1.3 Οκάδαο 
Έξγνπ.  

Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα : 

 Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθνηήησλ. 
Η αλεπαξθήο ζηειέρσζε βαζκνινγείηαη αξλεηηθά.  

 ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 
ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε 
ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ έθηαζε πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηεο νκάδαο. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη αμηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα 
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απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηελ νκάδα έξγνπ ζηειερηθφ δπλακηθφ πέξαλ ηνπ 
βαζηθνχ, δειαδή ηνπ δπλακηθνχ πνπ θαηά βάζε επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε 
ησλ ππεξεζηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε.  

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δνκήο ηνπ 
νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 
ζπληνληζηή ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γη’ απηνχο θαζήθνληα1 θαη ζε 
ζρέζε κε  παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο. 

Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 είλαη Β3=25%.  

 

Κριτήριο 4ο  Σετνικής προσυοράς  

Αμηνινγείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ.  

Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β4=10%.  

 

5.2.6.2 πληειεζηάο Βαξύηεηαο Οκάδα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Κάιπςεο 20%, ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη 3 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 

Σα θξηηάξηα ηεο Έθζεζεο πνπ παξνπζηάδεη ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ ζηειερψλ 
ηεο  Οκάδαο  Έξγνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
 
α) Παξνπζίαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε αλαθνξά 
ζηα αλεθηέιεζηα ππφινηπα ζπκβάζεσλ. Δπίζεο ζα ηεθκεξηψλεηαη κε θάζε πξφζθνξν 
ηξφπν ε δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο. 

Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β5=3%.  

β) Πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ησλ παξαδνηέσλ Α’ θαη Β’ ζηαδίνπ. 

 Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β6=15%.  

γ) Παξνπζίαζε ελεξγεηψλ δηνξζψζεσλ – ηξνπνπνηήζεσλ ησλ  παξαδνηέσλ, θαηφπηλ 
απαίηεζεο ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.   

Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β7=2%.  

 

πλνιηθά βαζκνινγέα Σερληθάο ΠξνζθνξΪο. 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ  ην ζηαζκηζκέλν 
άζξνηζκα ησλ θξηηεξίσλ Β1-Β7. 

 

 

5.2.6.3. Πέλαθαο Βαξύηεηαο Κξηηεξέσλ 

Ο ηξφπνο πνπ ζα γίλεη ε νηθνλνκνηερληθή αμηνιφγεζε ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ 
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζε κνξθή πίλαθα: 
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Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 Πξνζθεξφκελε Σηκή Οηθνλνκηθά ηνηρεία - 

2.1 Κξηηήξην Β1 Σερλ. Πξνζθνξάο Σερληθά ηνηρεία 25% 

2.2 Κξηηήξην Β2 Σερλ. Πξνζθνξάο >> 20% 

2.3 Κξηηήξην Β3 Σερλ. Πξνζθνξάο >> 25% 

2.4 Κξηηήξην Β4 Σερλ. Πξνζθνξάο >> 10% 

 ΟΜΑΔΑ ΣΕΥΝ. ΠΡΟΔ/ΦΧΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 80% 

3.1 Κξηηήξην Β5 Σερλ. Πξνζθνξάο Σερληθά ηνηρεία 3% 

3.2 Κξηηήξην Β6 Σερλ. Πξνζθνξάο >> 15% 

3.3 Κξηηήξην Β7 Σερλ. Πξνζθνξάο >> 2% 

 ΟΜΑΔΑ ΣΕΥΝ. ΠΡΟΔ/ΦΧΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΤΦΗ 

 20% 

 ΤΝΟΛΟ   100% 

 

Η βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη, θαη κπνξεί λα απμεζεί ζε 
110 φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

5.2.6.4. Σειηθά Αμηνιόγεζε 

 Πξνζδηνξηζκόο ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο από νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο  

 Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά πνπ 
παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία 
ηεο. 

 Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ έρεη θαηαζέζεη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο (Λi) γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

→ Λi = Ti / Bi 

Όπνπ: 

→ Λi = ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο 

→ Σi = ε ηηκή  πξνζθνξάο 

→ Βi = ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο  

   ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ,  σο πιένλ ζπκθέξνπζα 
πξνζθνξά ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 
5.2.7. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ησλ Σερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
6.1. Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιΫνλ 
ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απφ ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα θξηζνχλ 
απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ηελ βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
6.2. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
6.3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007, σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα, δελ 
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΑΝΑΘΔΗ – ΤΜΒΑΗ  
 

7.1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ Διέγρνπ 

ησλ Πξνζθνξψλ, κε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ» ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, εληφο πξνζεζκίαο πνπ είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, 

πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα, γηα δηαβίβαζε ζηελ Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ 

απηά λα ειεγρζνχλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπά θαη δνζεέ ε επρΫξεηα ζηνπο ππνινέπνπο 

ζπκκεηΫρνληεο λα ιΪβνπλ γλώζεη απηώλ. 

Η αξκφδηα Δπηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη 

εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ην νπνίν απνθαίλεηαη κε ζρεηηθή ηνπ 

Απφθαζε θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε Απφθαζή ηνπ. 

ε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ν Αλαζέησλ Φνξέαο θαιεί 

εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, λα ππνβάιιεη ηα 

απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά θαη Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, 

ηα νπνία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηεο πξφζθιεζεο. 

Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο ηνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν Αλαζέησλ Φνξέαο θαιεί ηνλ επφκελν ζηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ 
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δηαγσληδνκέλσλ ππνςήθην Αλάδνρν, λα ππνβάιιεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη 

ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. 

 

Ο θάθεινο ησλ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

 

 α) Έιιελεο πνιέηεο. 

 

1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ήηνη: 

 

• πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

• δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, 

• απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

• λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005, 

• θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα  ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

• θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 

2. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο. 
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3. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδέδεηαη από αξκόδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο ηνπο. ε 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ππνςάθηνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκέζεη ππεύζπλε δάισζε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο 

άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ 

πξνζσπηθφ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό όηη εέλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ 

Δηαηξηψλ Μειεηψλ θαη δηαζέηνπλ κειεηεηηθά πηπρία ησλ αηηνχκελσλ θαηεγνξηψλ. 

 

β) Αιινδαπνέ 

 

1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξίπησζε (α) παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 2 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξράο ηεο ρώξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε 

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, κε αληηθείκελν σο νη εκεδαπνί [πεξίπησζε 4 αλσηέξσ ππφ (α)]. 
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γ) ΝνκηθΪ πξόζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 

 

1. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ,    

αληίζηνηρα. 

 

2. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (Α'101),φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα). 

 

3. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη 

κέιε ηνπ Γ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ 

ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

4. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (γ) παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ 

θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην 

κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην 

δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 

1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ 

εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

 

5. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθό ηεο εθθαζΪξηζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, εθδίδεηαη απφ ην 
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αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ 

επηρείξεζεο. 

 

δ) πλεηαηξηζκνέ: 

 

1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

2. Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξ. (2) θαη (3) ηεο πεξέπησζεο (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο παξ. (2) ηεο πεξίπησζεο (β) 

ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη 

ηεο παξ. (2) ηεο πεξίπησζεο (γ) ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

 

3. Βεβαέσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

ε) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ: 

 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο: 

> Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία ίζε ή αλψηεξε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.118/2007, απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα 

απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. 
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ΠξνζθνξΪ ελώζεσλ πξνκεζεπηώλ 

1. Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 

κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, 

κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ 

ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα 

ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 

7.2.  Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη 
κέζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο 
θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ θαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξέπεη λα ππεξβαίλεη  ην 
ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηά δχν κήλεο. 
 
7.3. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ θαηαθχξσζε ή θαζπζηεξήζεη ζηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πθίζηαηαη ηηο λφκηκεο 
ζπλέπεηεο.  
 

7.4.  Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα 
θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 

α) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ειιεληθά κεηξψα Μειεηεηψλ ή 
Γξαθείσλ Δηαηξεηψλ Μειεηψλ θαη δηαζέηνπλ κειεηεηηθά πηπρία ησλ αηηνχκελσλ 
θαηεγνξηψλ, 

β) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα,  
γ) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  
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Ο Αλάδνρνο πνπ ζα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ ππφ α) -γ) δηθαηνινγεηηθά, ζα θιεζεί λα 
ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηνλ Ο.Λ.P. Α.Δ. πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. ε 
πεξίπησζε κε επηζπκίαο ή αδπλακίαο ηνπ επηιεγέληνο Αλαδφρνπ λα ζπλάςεη ζχκβαζε 
ηφηε θαιείηαη ν πξψηνο επηιαρψλ. 
  
Η ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
  
Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ 
ηξνπνπνηείηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο. Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη 
γξαπηέο) ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
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ΔΓΓΤΗΔΙ 
 
Γηα ηηο εγγπήζεηο εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη ζπκπιεξσκαηηθά φζα 
πξνβιέπεη ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. 
 
Οη παξερφκελεο εγγπήζεηο είλαη: 
 
8.1. Εγγύηση σμμετοτής (Παράρτημα 2). 
 
1. Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ 
2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δειαδή 1.180 επξψ) ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ 
ρσξίο ΦΠΑ. 
2. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 
(α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 
(β) Σνλ εθδφηε. 
(γ) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη (ΓΣΤ –ΟΛΡ ΑΔ). 
(δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο . 
(ε) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.  
(ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε. 
(δ) Σνπο φξνπο φηη:  

(Ι) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο 
έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 

(ΙΙ) ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

(ΙΙΙ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

(ΙV) ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  
(ε) Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 
(ζ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 
3. Σέινο, αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ 
πξνζθνξά είλαη: 
(1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν  πνζφ κε 
κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  
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(2) ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα 
θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 
ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 
4.  Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 
5. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί 
ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. ε πεξίπησζε 
πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία 
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ 
γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ  γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ηνλ 
δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ 
παξαιαβήο.  
6. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα 
θαηαζέζεη εκπξφζεζκα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ή λα εθπιεξψζεη 
εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
 
8.2. Καλής εκτέλεσης (Παξάξηεκα 3). 
 
1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α.   
2. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
3. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 
(α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 
(β) Σνλ εθδφηε.  
(γ) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη (ΓΣΤ –ΟΛΡ ΑΔ).  
(δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
(ε) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.  
(ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε.  
(δ) Σνπο φξνπο φηη:  

(Ι) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο 
έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 

(ΙΙ) ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο  (3) εκέξεο κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε.   

(ΙΙΙ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

(ΙV) ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο  ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  
(ε) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ην πξνο πινπνίεζε αληηθείκελν.   
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(ζ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο  εγγχεζεο 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο θαηά δχν (2) κήλεο. 
4. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 
νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
5. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
 
Πρόσθετοι Όροι 
1. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη 
ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
2. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Ή ζηα θξάηε -  κέιε ηεο 
πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε 
κε ην λ. 2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ πνζνχ. 
3. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα.  
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 
 

9.1. Αληηθεέκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ  
 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο 
πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ: 
 

«Δπηθαηξνπνέεζε Αλαπηπμηαθνύ ΠξνγξΪκκαηνο θαη ΜειΫηεο Γηαρεέξηζεο (Master 
Plan) ΛηκΫλα Ραθάλαο». 

 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
ηεο παξνχζαο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο.  
 
 9.2. Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Ϋξγνπ  
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελάληα ελλΫα 
ρηιηΪδσλ επξώ (59.000,00) επξώ άλεπ ΦΠΑ. Οη δηαγσληδφκελνη κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο 
θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην σο άλσ πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ .  
Η δαπάλε γηα ηελ παξαπάλσ αλάζεζε ζα βαξχλεη ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
 
9.3. ΠξνδηαγξαθΫο  
 
Σν αληηθείκελν ησλ ππφ πξνθήξπμε ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ην νπνίν  απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. 
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Παξαξηάκαηνο 1, έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην 
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Τπνπξγείν  Ναπηηιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ & Ληκεληθήο 
Πνιηηηθήο (Απξίιηνο 2013). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
 

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο παξνχζαο ζην 
ΚΗΜΓΗ, ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ http://www.rafinaport.gr  θαη ησλ πίλαθα 
Αλαθνηλψζεσλ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, θαη πεξίιεςε απηνχ ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ.  
Παξάιιεια παξέρεηαη δσξεάλ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ 08:00 έσο 14:30, ζηα 
γξαθεία ηνπ ΟΛΡ Α.Δ, Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο 190 09. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα απνθαζίζεη: 
α. ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
β. ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο 
γ. ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε, φπσο ε απψιεηα πίζησζεο απφ ηνλ 
Αλαζέηνληα Φνξέα. 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  
 
Όηαλ ν Αλάδνρνο επηθαιείηαη αλσηέξα βία, θέξεη απνθιεηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά απηφο, ην 
βάξνο ηεο απφδεημήο ηεο. ηεξείηαη φκσο ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηελ επηθαιεζηεί αλ δελ ηελ 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηνλ ΟΛΡ ΑΔ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο αθφηνπ ζπκβνχλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ θαη 
πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθψο ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πνπ αλέιαβε.  
  

ΑΡΘΡΟ 13 
 

ΠΛΗΡΧΜΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
13.1. Καηαβνιή πνζνζηνχ 40% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηελ παξάδνζε ησλ δεηνπκέλσλ 
ζην 3.1.5 πεξίπησζε 1ε πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.. Καηαβνιή πνζνζηνχ 35% κε 
ηελ έγθξηζε ηεο .Μ.Π.Δ. πιένλ ηνπ  αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Δμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ 25% 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. κε ηελ έγθξηζε ηνπ MASTER 
PLAN,ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
 
13.2. Η ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Η πιεξσκή ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ σο ε αλσηέξσ παξάγξαθνο νξίδεη.  Γηα ηελ πιεξσκή ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίδεη ηα θαησηέξσ: 
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1. Σηκνιφγην. 
2. Βεβαίσζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα – έθζεζε πξνφδνπ εξγαζηψλ. 
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  
4. Γειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη 
5. ε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ δηθαηνχρνπ εθαξκφδνληαη ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 35 ηνπ Κψδηθα Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007). Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ. Ο Αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο 
ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, εθηφο κφλν απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ  ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΔΚΥΧΡΗΗ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο 
ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. Καη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα 
εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε,  ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα ηελ 
θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο 
επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 
 
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
α) ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ηελ ζχκβαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζε απηή, παξά ηελ 
πξνο ηνχην φριεζε ηεο ππεξεζίαο 
β) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  
γ) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή γηα θάπνην απφ ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
αλσηέξσ 
δ)  δαπαλεζεί ην ζχλνιν ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, πξηλ απφ ηελ ιήμε 
ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απηήο. 
 
 Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν 
ηεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 
δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 
θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, 
νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο 
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ν Αλαζέησλ Φνξέαο γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ 
Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 
 
Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα: 
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α) Να απφζρεη απφ ηελ εθηέιεζε θάζε ππνρξέσζήο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε, 
πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ ή πξνζηαζίαο ηεο πγείαο 
ηνπ θνηλνχ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
β) Να παξαδψζεη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα θάζε παξαδνηέν πνπ αθνξά άκεζα ή έκκεζα 
ηε ζχκβαζε εληφο ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη 
ππεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ  ην ίδην. 
 
Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 
βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη θάζε νθεηιή 
έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 
 
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ 
ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ. 
 
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα 
θάζε δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο 
εθηειέζεσο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 
Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ν Αλάδνρνο δελ 
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ 
νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε. Τπνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην 
πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ, λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ 
ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ν 
Αλαζέησλ Φνξέαο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη  ηελ 
παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 
 
Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα 
θαη δέθα έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. Γελ δεζκεχεη ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα κε 
θαλέλα ηξφπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηνπ ζπλαίλεζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ή απφ 
ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί ζε εθηέιεζε απηήο, είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.  
 
 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
 
 

 
 

  ΓΔΧΡΓΙΟ ΟΡΚΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή Έξγνπ:  

«Δπηθαηξνπνίεζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη Μειέηεο Γηαρείξηζεο (Master Plan) 

Ληκέλα Ραθήλαο» 

 

Άξζξν 1. Αληηθείκελν – ηάδηα - θνπόο 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηεύρνπο είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη όξνη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξακκαηηθνύ ρεδίνπ ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο θαη λα πεξηγξαθνύλ νη ππνρξεώζεηο ηνπ Αλάδνρνπ 

θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εξγνδόηεο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη εκπξόζεζκε  εθηέιεζε ησλ 

κειεηώλ θαη έξγσλ ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο. 

 

Ζ κειέηε ηνπ Πξνγξακκαηηθνύ ρεδίνπ «Master Plan» Ληκέλα Ραθήλαο δηαθξίλεηαη ζηα εμήο δύν 

ζηάδηα : 

α) 1
ν
 ηάδην : πιινγή, θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ –Πξνβιέςεηο ξνώλ 

β) 2
ν
 ηάδην : Δπηθαηξνπνίεζε  Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Ο ιηκέλαο ηεο Ραθήλαο έρεη θπξίσο επηβαηηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά παξάιιεια εμππεξεηεί θαη 

αιηείο. θνπόο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ είλαη αθελόο ε αλαγλώξηζε θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ 

πθηζηακέλσλ θαη κειινληηθώλ αλαγθώλ ηνπ ιηκέλα, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη κε νξζνινγηθό ηξόπν 

σο πξνο ηελ ηαρύηεηα, αζθάιεηα (αζθαιήο ειιηκεληζκόο, δηακνλή θαη δηαλπθηέξεπζε ησλ πινίσλ) 

θαη νηθνλνκία ζηνλ ξόιν ηνπ, αλάινγα ηνλ ραξαθηήξα πνπ έρεη (πρ. επηβαηηθόο, ηνπξηζηηθόο θιπ) 

θαη αθεηέξνπ ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο ρξνληθήο αλάπηπμεο ηνπ ιηκέλνο κε γλώκνλα ηα 

ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία, από ηελ άπνςε ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο. 

Άξζξν 2. Πξνηεηλόκελα έξγα θαη πξννπηηθέο Ληκέλα Ραθήλαο 

 

Ο Ληκέλαο ηεο Ραθήλαο είλαη ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 831/2007, ην δεύηεξν κεγαιύηεξν ζε επηβαηηθή 

θίλεζε κεηαμύ ησλ 16 ειιεληθώλ ιηκέλσλ Γηεζλνύο Δλδηαθέξνληνο θαη ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζην 

επξύηεξν ζύζηεκα Ληκέλσλ ηεο Αηηηθήο, κε πξννπηηθή ηα επόκελα ρξόληα λα γίλεη ην πξώην από 

επηβαηηθή θίλεζε ζηελ Αηηηθή. Πεξηιακβάλεηαη ζην Γηεπξσπατθό Γίθηπν Μεηαθνξώλ ελώ 

ζπγθεληξώλεη ζεκαληηθό κέξνο ηεο θίλεζεο πξνο ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ (Άλδξν, Σήλν, Μύθνλν, 
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Πάξν, Νάμν, Ακνξγό, Ίν, αληνξίλε θαη Κνπθνλήζηα) θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ζύλδεζε κε ην 

Μαξκάξη Δπβνίαο εμππεξεηώληαο ηόζν ηελ επηβαηηθή - ηνπξηζηηθή όζν θαη ηελ εκπνξεπκαηηθή 

θίλεζε ησλ πξννξηζκώλ απηώλ.  

Βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αζηηθό ηζηό ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ, δηαζέηεη 13 πξνβιήηεο 

πξόζδεζεο γηα ΔΓ/ΟΓ πινία, 2 πξνβιήηεο γηα ηαρύπινα ζθάθε θαη αιηεπηηθό θαηαθύγην.  

Πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηνύλ νη ιηκεληθέο ππνδνκέο θαη θαη’ επέθηαζε ε εηθόλα πνπ ππάξρεη 

ζην θέληξν ηεο παξαιίαο από ην ζπλσζηηζκό ησλ πινίσλ, ησλ ηαρύπινσλ, ησλ ηνπξηζηηθώλ θαη 

αιηεπηηθώλ ζθαθώλ αιιά ηόζν θαη ησλ εθδξνκέσλ θαη ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, 

πξνηείλνληαη έξγα ηα νπνία ζα αλαπηύμνπλ ηελ αθηνπινΐα κε κειινληηθή αύμεζε δξνκνινγίσλ 

πξνο άιινπο πξννξηζκνύο θαη ζα εληάμνπλ λέεο δξαζηεξηόηεηεο, ζα απνζπκθνξήζνπλ ηηο 

πθηζηάκελεο ρξήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο θαη ζα κεηαηξέςνπλ ην ιηκάλη ζε έλαλ ειθπζηηθό ηόπν πνπ 

ζα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηόζν ησλ εθδξνκέσλ επηζθεπηώλ όζν θαη ησλ κόληκσλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

εκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη ε ζπλεξγαζία γηα ηηο απόςεηο ησλ Πινηάξρσλ πινίσλ 

πνπ ειιηκελίδνληαη ζην Ληκέλα ηεο Ραθήλαο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζεσξνύκε πσο κέζα ζηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηνπ ιηκέλα ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα πξνζηεζνύλ ηα εμήο πξνηεηλόκελα έξγα: 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΛΙΜΔΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 

(Από ην βόξεην ηκήκα ηνπ ιηκέλα πξνο ηελ Κεληξηθή Παξαιία-ρέδην 5-1): 

i. Καζαίξεζε πθηζηάκελνπ πξνζήλεκνπ κόινπ ζπλνιηθνύ κήθνπο 172κ. 

 

ii. Δπίρσζε ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο 8,5 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, δηακόξθσζε δαπέδσλ 

θπθινθνξίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηξηώλ πξνβιεηώλ (Λ1, Λ2 θαη Λ3), ζπλνιηθνύ κήθνπο 230κ. 

(ηκήκα Α-Γ, ρήκα 5-1).  

Οη παξαπάλσ πξνβιήηεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηαπηόρξνλε πιαγηνδέηεζε θαη ηνλ αζθαιή 

ειιηκεληζκό ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ ηαρππιόσλ Δ/Γ πινίσλ. Δπηπιένλ, ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα θηινμελίαο θαη κηθξνύ κεγέζνπο θξνπαδηεξόπινησλ. 

 

iii. Καηαζθεπή λένπ πξνζήλεκνπ κόινπ Α-Β-Γ (ρήκα 5-α-1), ζπλνιηθνύ κήθνπο 580κ. Σν λέν 

απηό, εμσηεξηθνύ ραξαθηήξα, ιηκεληθό έξγν, ζα θαηαζθεπαζηεί κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ιηκέλα από ηνπο βόξεηνπο θπξίσο αιιά θαη ηνπο αλαηνιηθνύο αλέκνπο (αζθαιήο 

ειιηκεληζκόο). 

 

iv. Δθβάζπλζε – βπζνθόξεζε ησλ πξνβιεηώλ ηκήκαηνο Δ-Ε ηνπ θεληξηθνύ ιηκέλα, ώζηε λα 

απνθηήζνπλ ειάρηζην σθέιηκν βάζνο ηνπιάρηζηνλ -8.00κ. από ηε κέζε ζηάζκε (ΜΘ), γηα 
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λα κπνξνύλ νη πξνβιήηεο λα δέρνληαη πινία κε κεγαιύηεξν βύζηζκα θαη λα γίλνπλ όιεο 

ιεηηνπξγηθέο. 

 

v. Δπαλαράξαμε θαη δηακόξθσζε ηεο ιηκελνιεθάλεο ηνπ Παιαηνύ Ληκέλα θαζώο θαη 

κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο θεληξηθήο παξαιίαο ηνπ ιηκέλνο, γηα ηε δεκηνπξγία απηόλνκεο, 

από ηνλ ιηκέλα, καξίλαο κε πισηνύο πξνβιήηεο πνπ ζα θηινμελεί ηνπξηζηηθά ζθάθε από 

5κ έσο 45κ. 

 

vi. Δπίρσζε ζαιάζζηαο επηθάλεηαο, 8.6 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, ζηνλ ρώξν ηνπ Παιαηνύ 

Ληκέλα κε ζθνπό θαη Αλάπηπμε θαη δηακόξθσζε ρεξζαίσλ ρώξσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνύλ γηα 

ηελ δηαπιάηπλζε ηνπ δξόκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληειέζεη ζηελ επίιπζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ 

πξνβιήκαηνο εληόο ηνπ Ληκέλα. Σν ζπλνιηθό κήθνο ησλ θξεπηδσκάησλ Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ- πνπ 

ζα πξνθύςνπλ από ηελ επίρσζε είλαη πεξίπνπ 375κ.  

 

vii. Πξνηείλεηαη λα θαζαηξεζεί ηκήκα ηνπ ηζηκεληόπινηνπ, 1.3 ζηξεκκάησλ,  θαζώο θαη 

νιόθιεξνο ν ππήλεκνο κόινο κεηά θπζηθώλ νγθόιηζσλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνύλ ν 

ρώξνο ηεο ιηκελνιεθάλεο ηνπ Παιαηνύ Ληκέλα κε απηόλ ηεο θεληξηθήο Παξαιίαο. Απηό ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ ηεο καξίλαο.  

 

viii. ηε ζέζε ηνπ ππήλεκνπ κόινπ θαη ζηνλ ρώξν ηεο παξαιίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί επίρσζε 

πεξίπνπ 12 ζηξεκκάησλ θαη θαηαζθεπή θξεπηδσκάησλ -Σ-Τ-Φ-Υ, πνπ ζα ζπλδεζνύλ κε 

ηα Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-. ηελ επηθάλεηα απηή πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ έξγα αλαςπρήο 

(π.ρ. θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα θηι), έξγα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο  θαζώο θαη 

δηακνξθώζεηο πεδόδξνκσλ αιιά θαη πνδειαηόδξνκσλ πξνο εμππεξέηεζε ηόζν ησλ 

εθδνκέσλ επηζθεπηώλ όζν θαη ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 

ix. Σν σθέιηκν βάζνο ησλ θξεπηδνηνίρσλ Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ--Σ-Τ-Φ-Υ πνπ ζα πξνθύςνπλ 

από ηηο επηρώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη -3.5κ. θαη λα βαζαίλεη ζηαδηαθά. ύκθσλα κε πξόζθαηε 

βπζνκεηξηθή απνηύπσζε, γηα λα απνθηήζεη ε ιηκελνιεθάλε ειάρηζην σθέιηκν βάζνο 

ηνπιάρηζηνλ -3.5κ. από ηε κέζε ζηάζκε (ΜΘ), ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί βπζνθόξεζε 

ζε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 24 ζηξεκκάησλ. 

 

x. Καηαζθεπή λένπ πξνζήλεκνπ κόινπ Ζ-Θ-Η-Κ, ζπλνιηθνύ κήθνπο 510κ. γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο ιηκελνιεθάλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα. Απνηειείηαη από ηξία ηκήκαηα, ην αθξνκώιην (Η-
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Κ) θαη δπν ηκήκαηα θνξκνύ (Ζ-Θ & Θ-Η). Ο πξνζήλεκνο κόινο ζπλδέεηαη κε ηελ πθηζηάκελε 

πξνβιήηα Ζ-Λ. 

 

xi. Καηαζθεπή λένπ ππήλεκνπ κόινπ Φ-Υ-Φ-Χ, κήθνπο 400κ. Απνηειείηαη θαη απηόο από ηξία 

ηκήκαηα, ην αθξνκώιην (Φ-Χ) θαη δπν ηκήκαηα θνξκνύ (Φ-Υ & Υ-Φ). Ο ξόινο ηνπ 

ππήλεκνπ κόινπ ζα είλαη λα πξνζηαηεύεη ηελ καξίλα από ηα θεξηά πιηθά ηεο απόιεμεο ηνπ 

ξέκαηνο αιιά θαη από ηνπο λόηηνπο αλέκνπο. 

 

xii. Καη νπνηνδήπνηε άιιν ιηκεληθό έξγν πξνηαζεί κε βάζε ηελ ιηκεληθή ηέρλε γηα 

ιεηηνπξγηθόηεξε θαη νηθνλνκηθόηεξε κειινληηθή πξόβιεςε ησλ ειιηκεληζκέλσλ πινίσλ θαη 

ηα κεγέζε απηώλ. 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

i. Καηαζθεπή ηνπ Κεληξηθνύ Σεξκαηηθνύ ηαζκνύ, εκβαδνύ 1.600η.κ., σο απηόο ήδε 

πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν Πξνγξακκαηηθό ρέδην. Απνηειείηαη από δπν δηώξνθα θαη 

έλα ηξηώξνθν ηκήκα. Σξηώξνθν πξνβιέπεηαη ην θεληξηθό ηκήκα ηνπ, ην νπνίν ζα ζηεγάζεη 

ζην ηξίην επίπεδν ην θέληξν VTS. Ο Κεληξηθόο Σεξκαηηθόο ζηαζκόο πξνβιέπεηαη λα 

ζηεγάζεη ηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο, ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελαξρείνπ 

Ραθήλαο, ηνπ ηεισλείνπ, γξαθείν ΟΣΔ, ΔΛΣΑ, ΔΟΣ, ηξάπεδεο, ρώξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ 

επηβαηηθνύ ζηαζκνύ, γξαθεία εμππεξέηεζεο πδαηνδξνκίνπ, ζπξίδεο θύιαμεο απνζθεπώλ, 

θηι. 

ii. Καηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο ηρζπαγνξάο, 270η.κ. πεξίπνπ, ζηνλ ρώξν ηνπ αιηεπηηθνύ 

θαηαθπγίνπ. 

iii. Καηαζθεπή θηηξίνπ εμππεξέηεζεο ππεξεζηώλ πδαηνδξνκίνπ θαη θξνπαδηέξαο, 300η.κ. 

πεξίπνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρεξζαίν ρώξν ηεο πξνβιήηαο Λ-1. 

iv. Κηίξην parking, ην νπνίν πξνβιεπόηαλ θαη ζην Master Plan 2004. Πξνηείλεηαη ην θηίξην λα 

είλαη δηώξνθν θαη όρη ηξηώξνθν όπσο πξνβιεπόηαλ. 

v. Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα ζηέγαζε ρώξσλ αλαςπρήο (εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο θηι.) θαη ηε 

ζηέγαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαθπγίνπ, θαηά κήθνο ησλ θξεπηδσκάησλ Π-Ρ-

-Σ-Τ-Φ, ζηνλ ρεξζαίν ρώξν ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαθπγίνπ. Σα θηίξηα, πξνηείλεηαη, λα είλαη 

ηζόγεηα θαη ην εκβαδό θάιπςήο ηνπο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 3.650η.κ. 

vi. Καηαζθεπή δηώξνθνπ ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, πιήξσο εμνπιηζκέλν, 

ζηνλ ρώξν ηνπ parking ηεο θεληξηθήο παξαιίαο, ρσξεηηθόηεηαο 500 ηνπιάρηζηνλ ζέζεσλ. 
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ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

i. Καηαζθεπή ππνδνκώλ αλεθνδηαζκνύ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ LNG. 

ii. Γηακόξθσζε ρώξνπ εληόο ηεο καξίλαο θαη ηνπνζέηεζε κηαο επηπιένλ πισηήο εμέδξαο πξνο 

εμππεξέηεζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ. 

iii. ηέγαζηξα αλακνλήο επηβαηώλ 

iv. Γηακόξθσζε ρώξσλ θαη δηαδξόκσλ θπθινθνξίαο πεδώλ κε πξόβιεςε ΑΜΔΑ, θαζώο θαη 

πνδειαηόδξνκνπ.   

v. Δγθαηαζηάζεηο ζαιάζζησλ παηρληδηώλ πιεζίνλ ηεο παξαιίαο «Μαξίθεο» ή άιιε παξαιία πνπ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ ρξήζε απηή. Γηακόξθσζε ρώξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ζαιάζζησλ ζπνξ (π.ρ. surfing, windsurfing, water ski, kiteserfing). 

vi. Καηαζθεπή ππνδνκώλ θόξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. 

vii. Πεδίν πξνζγείσζεο ειηθνπηέξσλ (έθηαθηεο αλάγθεο). 

 

 

 

ΔΡΓΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΘΧ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ  ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΑΤΣΟΝ 

 

Λόγσ γεηηλίαζεο ηνπ ιηκέλα ηεο Ραθήλαο κε ηελ πόιε, θαη ιόγσ έιιεηςεο ππνδνκώλ ηόζν εληόο ηεο 

ρεξζαίαο δώλεο ηνπ ιηκέλα όζν θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ, δεκηνπξγείηαη θπθινθνξηαθό ράνο 

νρεκάησλ, ιεσθνξείσλ θαη πεδώλ, θπξίσο θαηά ηηο πεξηόδνπο αηρκήο (Καινθαίξη, Υξηζηνύγελλα, 

Πάζρα). 

Σν ζπγθεθξηκέλν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα γίλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν έληνλν ιόγσ ηνπ επηπιένλ 

θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη θαη εληόο ηνπ ιηκέλα Ραθήλαο ηόζν θαηά ηελ 

αλαρώξεζε ησλ πιoίσλ όζν θαη θαηά ηελ άθημή ηνπο. 

Καηά θαηξνύο έρνπλ πξνηαζεί ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ απηνύ πξνβιήκαηνο, όπσο: 

 Ζ πξνέθηαζε ηνπ πξναζηηαθνύ ζηδεξνδξόκνπ έσο ηε Ραθήλα 

 Ζ πξνέθηαζε ηεο Αηηηθήο νδνύ έσο ηε Γηαζηάπξσζε ηεο Ραθήλαο 

 Τπνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ρεξζαίνπ ρώξνπ ηεο πόιεο κε αθεηεξία ην Ληκάλη. 

Ο Γήκνο Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΛΡ ΑΔ  πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ θαιύηεξε 

εθηθηή ιύζε γηα ηε ζπλύπαξμε πόιεο θαη ιηκέλα. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΦΧΝ 

Σν θαηαθύγην ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ απνηειείηαη από: 

viii. Xεξζαίν ρώξν εκβαδνύ πεξίπνπ 23 ζηξεκκάησλ, πάλσ ζηελ νπνία δηακνξθώλνληαη ηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ, θηίξηα 

εμππεξέηεζεο παξνρώλ καξίλαο, ππαίζξηνο ρώξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, πεδόδξνκνο γηα 

ηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ, πνδειαηόδξνκνο θαζώο θαη ξάκπα γηα ηελ αλέιθπζε θαη 

θαζέιθπζε ησλ ζθαθώλ. 

ix. Κιεηζηή ιηκελνιεθάλε, ε νπνία πεξηθιείεηαη από ηα λέα θξεπηδώκαηα ζην ρώξν ηνπ Παιαηνύ 

Ληκέλα θαη ηα λέα θξεπηδώκαηα ηνπ πξνζήλεκνπ θαη ππήλεκνπ κόινπ. Καηαιακβάλεη 

ζαιάζζηα έθηαζε πεξίπνπ 130 ζηξεκκάησλ. 

x. Δίζνδν –έμνδν, πιάηνπο 130κ., λνηηναλαηνιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, κέζνπ βπζίζκαηνο -

7.60κ. Ζ απόζηαζε από ηελ αθηνγξακκή είλαη ζηα 500κ. πεξίπνπ. 

xi. Πξνζήλεκν κόιν, ν νπνίνο εθηείλεηαη θαηά 510κ. λνηηναλαηνιηθά γηα ηελ άλεηε θαη αζθαιή 

είζνδν/έμνδν ησλ ζθαθώλ από ηνλ θπκαηηζκό ησλ βόξεησλ αλέκσλ. Σνπνζεηείηαη θαλόο ζην 

άθξν ηνπ. 

xii. Τπήλεκν κόιν, πνπ εθηείλεηαη θαηά 400κ. βνξεηναλαηνιηθά γηα ηελ απόζβεζε ηεο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο ησλ λόηησλ αλέκσλ. Σνπνζεηείηαη θαλόο ζην άθξν ηνπ. 

xiii. Ράκπα αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ησλ ζθαθώλ. 

xiv. Πισηνύο πξνβιήηεο, ηνπνζεηεκέλνπο θάζεηα ζηα θξεπηδώκαηα, πιάηνπο 3κ. θαη κήθνπο από 

30κ. έσο 120κ. 

xv. Δμνπιηζκόο όπσο δέζηξεο, θξίθνη, ειαζηηθά παξεκβιήκαηα θαζώο θαη θιίκαθεο, παγθάθηα 

θαη θαιαζάθηα γηα ηνπο πεξπαηεηέο ζε όιν ην κήθνο ησλ θξεπηδσκάησλ. 

xvi. Δγθαηαζηάζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο, ππξόζβεζεο, ειεθηξνθσηηζκνύ, απνρεηεπηηθνύ θαη 

δηθηύνπ νκβξίσλ. 

xvii. Δγθαηαζηάζεηο γηα παξνρή θαπζίκσλ, κε ηνπνζέηεζε αληιίαο ζηνλ δίαπιν εηζόδνπ γηα 

ιόγνπο αζθαιείαο. 

Όια ηα παξαπάλσ πξνηεηλόκελα έξγα απνηππώλνληαη ζε νξηδνληηνγξαθία ζε θιίκαθα 1:1.000, κε 

ελδεηθηηθά κεγέζε ηα νπνία δελ είλαη δεζκεπηηθά, απιά ρσξνζεηνύληαη επί  απηνύ νη επηζπκεηέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ιηκέλα. 
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Άρθρο 3.  Διαθέσιμα στοιτεία και μελέτες ποσ στετίζονται με την ανατιθέμενη παροτή 

σπηρεσιών  

 Γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο έρνπλ εθπνλεζεί θαη εγθξηζεί νη παξαθάησ 

κειέηεο: 

 

3.1 ΥΔΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ - ΣΟΙΥΔΙΑ 

 «Γεληθό Πξνγξακκαηηθό ρέδην (MASTER PLAN) ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο» γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ 

Α.Δ.’’ - Ηνύληνο 2004 / ‘’ΑΓΚ Αξώλεο – Γξέηηαο – Καξιαύηεο ύκβνπινη Μεραληθνί 

Α.Δ.’’ (εγθεθξηκέλν Master Plan Ληκέλα Ραθήλαο ΦΔΚ 152/ 3-5-2012 Σεύρνο ΑΑ& ΠΘ, 

απόθαζε 05/17-12-2004 Απόθαζε ηεο 15εο πλεδξίαζεο ΔΑΛ). 

 «Μειέηε Υσξνηαμηθήο / Πνιενδνκηθήο / Κπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο» 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζύληαμεο ηνπ (MASTER PLAN) γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ Α.Δ.’’ - Ηνύληνο 2004 / 

‘’ΑΓΚ Αξώλεο – Γξέηηαο – Καξιαύηεο ύκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ.’’ 

 «Μειέηε Κπκαηηθήο Γηείζδπζεο ηνπ Παιαηνύ Ληκέλα Ραθήλαο» γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ Α.Δ.’’ - 

Γεθέκβξηνο 2003 / ‘’ΑΓΚ Αξώλεο – Γξέηηαο – Καξιαύηεο ύκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ.’’ 

 ηξαηεγηθό ρέδην ηνπ ‘’Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ ‘’ 

 ρέδην Δθκεηάιιεπζεο Υώξσλ θαη Πεξηνρώλ ηεο ‘’Ο. Λ . Ρ.  Α.Δ.’’ 

 Δπηρεηξεζηαθό ρέδην πεληαεηίαο 2003 – 2007 ηεο ‘’Ο. Λ . Ρ.  Α.Δ.’’ 

 Δπηρεηξεζηαθό ρέδην πεληαεηίαο 2008 – 2013 ηεο ‘’Ο. Λ . Ρ.  Α.Δ.’’ 

 ηξαηεγηθό ρέδην πεληαεηίαο 2014 – 2019 ηεο ‘’Ο. Λ. Ρ. Α.Δ.’’ Ηαλνπάξηνο 2015 – FOCUS 

ύκβνπινη ηξαηεγηθήο ΔΠΔ. 

 Δπηρεηξεζηαθό ρέδην πεληαεηίαο 2014 – 2019 ηεο ‘’Ο. Λ. Ρ. Α.Δ.’’ Φεβξνπάξηνο 2015 – 

FOCUS ύκβνπινη ηξαηεγηθήο ΔΠΔ. 

 Αμηνινγεηηθή αλαθνξά ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ιηκέλα Ραθήλαο γηα παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο – Ννέκβξηνο 2015 – CTM HELLAS. 

 

Δπηπιένλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην πξνθήξπμεο ε κειέηε : 

 «Μειέηε θηηξίνπ επηβαηηθνύ ζηαζκνύ Ληκέλα Ραθήλαο» γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ Α.Δ.’’, ε νπνία 

πξνηείλεηαη ζην εγθεθξηκέλν Γεληθό Πξνγξακκαηηθό ρέδην (MASTER PLAN) ηνπ Ληκέλα 

Ραθήλαο.  

 

3.2 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ – ΒΤΘΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ  

 Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ρεξζαίαο δώλεο Ληκέλα Ραθήλαο γηα ην 

Ληκεληθό Σακείν Ραθήλαο - Γεθέκβξηνο 1998 /  ‘’Δπζύκηνο Καζίδεο θαη πλεξγάηεο’’.  
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 Δλνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Σνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ρεξζαίαο 

δώλεο Ληκέλα Ραθήλαο γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ Α.Δ.’’- Ηνύιηνο 2002 / Κσλζηαληίλνο νύξζνο.  

 Βπζνκεηξηθό δηάγξακκα πεξηνρήο έξγσλ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ όξκνπ Ραθήλαο- 

Ηαλνπάξηνο 2002 / Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ.  

 Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο ιηκέλα Ραθήλαο – Γεθέκβξηνο 2010- 

ΑΡΑΦΖΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Π.ΑΝΣ. 

 Σνπνγξαθηθή – Βπζνκεηξηθή Απνηύπσζε πεξηνρήο βνξείσο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο – 

Φεβξνπάξηνο 2011 - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. - ΝΗΚΟΛΑΟ Π. 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ-  HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. – ΓΔΧΡΓΗΟ Η. 

ΠΑΠΟΤΣΖ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Σνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλα Ραθήλαο - Οθηώβξηνο 2013 – ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΛΤΝΖ.  

 Βπζνκέηξεζε επξύηεξεο πεξηνρήο ιηκέλα Ραθήλαο -  Ννέκβξηνο 2013 - ΗΧΑΝΝΖ 

ΑΛΔΞΗΟΤ. 

 Βπζνκέηξεζε πεξηνρήο πξνβιεηώλ 4-3 – κόινο θάξνπ- πξνβιεηώλ 2-1 ιηκέλα Ραθήλαο -  

Απξίιηνο 2015 - ΗΧΑΝΝΖ ΑΛΔΞΗΟΤ. 

 

3.3 ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΔ  

 ΓΔΧΣΡΖΔΗ Ληκέλνο Ραθήλαο, Σεύρνο ΚΔΓΔ (Σεύρνο 282/1972). 

 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ γηα ηελ θαηαζθεπή (Β’ Καηαζθεπαζηηθή θάζε έξγσλ) 

θπκαηνζξαύζηε, επέθηαζε κόινπ θαζώο θαη παξαιηαθώλ θξεπηδσκάησλ ζην Ληκάλη 

Ραθήλαο (ΤΠΔΥΧΓΔ-ΓΓΓΔ-Γ/ΝΖ ΚΔΓΔ, (Σεύρνο 849/1996). 

 «ΔΓΑΦΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΜΔΝΑ ΡΑΦΖΝΑ» - Οθηώβξηνο 1995 / (Α’ 

Καηαζθεπαζηηθή θάζε έξγσλ - Αλάδνρνο ΠΑΡΝΧΝ Α.Δ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ (4) 

γεσηξήζεηο από ηελ ‘’ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΔ’’ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκεληθνύ έξγνπ 

επέθηαζεο ηνπ πξνζήλεκνπ κόινπ ζην Ληκάλη Ραθήλαο).  

 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ γηα ηελ θαηαζθεπή (Β’ Καηαζθεπαζηηθή θάζε έξγσλ) 

θπκαηνζξαύζηε, επέθηαζε κόινπ θαζώο θαη παξαιηαθώλ θξεπηδσκάησλ ζην Ληκάλη 

Ραθήλαο (ΤΠΔΥΧΓΔ-ΓΓΓΔ-Γ/ΝΖ ΚΔΓΔ, (Σεύρνο 849/1996). 

 «ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ & ΜΔΛΔΣΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΖΝΔΜΟΤ ΜΟΛΟΤ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΡΑΦΖΝΑ» γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ Α.Δ.’’ - Γεθέκβξηνο 2003 / 

Νηθνδώξα Κνηηά. 
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 «Έθζεζε αμηνιόγεζεο γεσηερληθώλ εξεπλώλ γεσηξήζεσλ 1972-1973-2004» γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ 

Α.Δ.’’ – Απξίιηνο 2004 /  Κνπληνύξεο Παλαγηώηεο 

 Ύθαινο απηνςία Ληκέλα – Φεβξνπάξηνο 1998 /  ΑΣΛΑΝΣΗ ΘΑΛΑΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 Ύθαινο απηνςία Ληκέλα – Γεθέκβξηνο 2000 /  ΑΣΛΑΝΣΗ ΘΑΛΑΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 Ύθαινο απηνςία Ληκέλα – Οθηώβξηνο 2002 / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

 Ύθαινο απηνςία Ληκέλα – Απξίιηνο 2006 / ΣΡΗΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

 Ύθαινο απηνςία θξεπηδσκάησλ /Ννέκβξηνο 2011/ Treasure Divers Π. ΑΝΣ. 

 Ύθαινο απηνςία θξεπηδσκάησλ /Γεθέκβξηνο 2012/ Dive in Blue Π. ΑΝΣ. 

 Ύθαινο απηνςία θξεπηδσκάησλ /Οθηώβξηνο 2013/ ΗΧΑΝΝΖ ΑΛΔΞΗΟΤ. 

 Ύθαινο απηνςία θξεπηδσκάησλ /Οθηώβξηνο 2014/ ΗΧΑΝΝΖ ΑΛΔΞΗΟΤ. 

Από ηα παξαπάλσ δηαζέζηκα γεσηερληθά ζηνηρεία (εξεπλώλ θαη κειεηώλ) ζηηο ζέζεηο όπνπ 

εθηειέζηεθαλ έξγα, δηαπηζηώζεθε όηη ε επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ραθήλαο δνκείηαη 

επηθαλεηαθά από αιινπβηαθέο απνζέζεηο ηνπ Οινθαίλνπ πνπ ζπλίζηαληαη θπξίσο από 

lιπνακκώδε πιηθά θαη θξνθαινιαηύπεο θαζώο θαη πιηθά ρεηκαξξσδώλ αλαβαζκίδσλ 

κηθξνύ ύςνπο. Οη αιινπβηαθέο απνζέζεηο εκθαλίδνληαη ζε ζρεηηθά κηθξό πάρνο. Σν 

ππόβαζξν ηεο πεξηνρήο δνκείηαη εμ νινθιήξνπ από ζαιάζζηεο πιεηζηνθαηληθέο απνζέζεηο 

θαη εηδηθόηεξα από ελαιιαζζόκελα ζηξώκαηα ςακκηηηθώλ καξγώλ, ςακκηηώλ, ζπλεθηηθώλ 

θξνθαινιαηππνπαγώλ θαη ηνπηθά ςακκηηηθώλ καξγατθώλ αζβεζηνιίζσλ. Οη πην πάλσ 

πιεηζηνθαηληθνί ζρεκαηηζκνί είλαη πινύζηνη ζε απνιηζώκαηα. 

 

3.4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ   

 Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ  Δπηπηώζεσλ Ληκέλα Ραθήλαο γηα ηνλ ΟΛΡ ΑΔ- Ηνύληνο 2011- 

ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. - ΝΗΚΟΛΑΟ Π. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ-  HPC 

PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. – ΓΔΧΡΓΗΟ Η. ΠΑΠΟΤΣΖ. 

 Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ην έξγν ‘’ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΡΑΦΖΝΑ”  γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ Α.Δ.’’ – Φεβξνπάξηνο 2004 / 

‘’Κ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ  & ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ’’.  

 Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα ην έξγν «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΡΑΦΖΝΑ» – Οθηώβξηνο 2004 / Γελ. Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο – ΔΤΠΔ – ΤΠΔΥΧΓΔ/ΤΔΝ. 

 Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ην έξγν ‘’Δπίρσζε θαη θξεπίδσζε ηνπ 

ελδηάκεζνπ Ληκελίζθνπ παιαηνύ θαη λένπ Ληκέλα Ραθήλαο’’ γηα ηνλ ‘’ΟΛΡ Α.Δ.’’ – 

Μάξηηνο 2005 / ‘’Κ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ  & ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ’’ . 
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 Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα ην έξγν επίρσζεο θαη θξεπίδσζεο ηνπ ελδηάκεζνπ 

Ληκελίζθνπ παιαηνύ θαη λένπ Ληκέλα Ραθήλαο» – Απξίιηνο 2004 / αξηζκ. εγθξηηηθήο 

απόθαζεο ΠΔΥΧ 1693/θ πεξηβαι. 3/06/10-04-2006. 

 Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα ην έξγν «Καηαζθεπή λέσλ Ληκεληθώλ έξγσλ ηνπ 

ιηκέλα Ραθήλαο» – Απξίιηνο 1996 / αξηζκ. θνηλήο Τπνπξγηθήο απόθαζεο ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

ΤΔΝ 83241/2-4-1196. 

 Μειέηε Πξνέγθξηζεο Υσξνζέηεζεο γηα ην έξγν «πκπιεξσκαηηθά έξγα ιηκέλα Ραθήλαο» 

– Γεθέκβξηνο 1994 / αξ. απόθαζεο ΤΠΔΥΧΓΔ 97723/11219/5-12-1994. 

 Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ  Όξσλ γηα ην έξγν: Σνπνζέηεζε πισηώλ πξνβιεηώλ ζην 

Αιηεπηηθό Καηαθύγην Ραθήλαο – Οθηώβξηνο 2011/ αξηζκ. εγθξηηηθήο απόθαζεο 

ΠΔΥΧ/Φ.1111/ 3832/5-10-2011. 

 Έθδνζε ΑΔΠΟ γηα ην ιηκέλα ηεο Ραθήλαο, έρεη εθδνζεί από ην ΤΠΔΚΑ/ΓΗΠΑ, ε ππ’ 

αξηζκ. 177250/15.12.2014 Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηνπ Ληκέλα 

Ραθήλαο. 

 

3.5 ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ   

 «Μειέηε Γηεπζέηεζεο Μεγάινπ Ρέκαηνο Ραθήλαο» γηα ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ.’’ & ΤΠΔΥΧΓΔ - 

Γ/λζε Γ10 (ππό εθπόλεζε κειέηε κε εγθεθξηκέλε πδξνινγηθή κειέηε θαη εθηηκώκελε 

έγθξηζε ηαδίνπ Πξνκειέηεο Ηνύληνο 2009). 

 Απόθαζε Τπνπξγνύ δηάιπζεο ζύκβαζεο επηέκβξηνο 2013. 

 Μειέηε Αγσγνύ Απνρέηεπζεο Λπκάησλ ζην Ληκέλα Ραθήλαο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Υαξ. 

Αθξαηαίνο, Οθηώβξηνο 2014. 

 Μειέηε Αγσγνύ Απνρέηεπζεο Λπκάησλ ππό Αλαθαίληζε Καηαζηεκάησλ ζην Ληκέλα 

Ραθήλαο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Υαξ. Αθξαηαίνο, Ηαλνπάξηνο 2015 – Σξνπνπνίεζε 

ηκήκαηνο απηήο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Υαξ. Αθξαηαίνο, Ννέκβξηνο 2015. 

 

3.6 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ ΜΔΛΔΣΔ   

 Κπθινθνξηαθή Θεώξεζε Ληκέλα Ραθήλαο - Απξίιηνο 2010 - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. - ΝΗΚΟΛΑΟ Π. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ-  HPC PASECO 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. – ΓΔΧΡΓΗΟ Η. ΠΑΠΟΤΣΖ. 

 πκπιεξσκαηηθή Κπθινθνξηαθή Μειέηε γηα ζέκαηα ηάζκεπζεο εληόο ηνπ Ληκέλα 

Ραθήλαο – Β’ Σξνπνπνίεζε – Ηνύιηνο 2011 - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. - 

ΝΗΚΟΛΑΟ Π. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ-  HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. – 

ΓΔΧΡΓΗΟ Η. ΠΑΠΟΤΣΖ. 



 ειίδα 45 

 Κπθινθνξηαθή κειέηε ήκαλζεο θαη Οξγάλσζεο ηκήκαηνο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλνο 

Ραθήλαο - Μάξηηνο 2008 – ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΛΤΝΖ.  

 Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Κπθινθνξηαθήο κειέηεο ήκαλζεο θαη Οξγάλσζεο 

ηκήκαηνο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλνο Ραθήλαο - Αύγνπζηνο 2011 – ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΛΤΝΖ.  

 Κπθινθνξηαθή Μειέηε Ληκέλα Ραθήλαο – Οξγάλσζε Κπθινθνξίαο & ηάζκεπζεο ζηε 

Υεξζαία Εώλε Ληκέλα Ραθήλαο θαη ζην Δζσηεξηθό ηνπ θπξίσο Ληκέλα – Απξίιηνο 2015 – 

ΔΡΑΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΔΠΔ. 

 

3.7 ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ   

 Μειέηε Απνθαηάζηαζεο Λεηηνπξγηθνύ Βάζνπο Πξνβιήηαο Νν 3 & ηκήκαηνο Πξνβιήηαο 

Νν 4 θαη βιαβώλ Πξνζήλεκνπ Μόινπ Ληκέλα Ραθήλαο -  Πνιηηηθόο Μεραληθόο Υαξ. 

Αθξαηαίνο, Ηνύληνο 2015. 

 Μειέηε Απνθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο Λεηηνπξγηθνύ Βάζνπο Πξνβιήηαο Νν1 Ληκέλα 

Ραθήλαο  - Πνιηηηθόο Μεραληθόο Υαξ. Αθξαηαίνο, Ηνύληνο 2015. 

 

3.8  ΜΔΛΔΣΔ  ΥΗΜΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ. 

 Μειέηε Γηθηύνπ Πξνζαγσγήο - Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο  θαη Γηάζεζεο Λπκάησλ 

Εώλεο Ληκέλα Ραθήλαο,  Θσκάο Μέληδνο, Υεκηθόο Μεραληθόο, Οθηώβξηνο 2014. 

 

3.9 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ   

 Αθηνκεραληθή Μειέηε ιηκέλα Ραθήλαο γηα ηνλ ΟΛΡ ΑΔ- Απξίιηνο 2010 - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. - ΝΗΚΟΛΑΟ Π. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ - HPC PASECO 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. – ΓΔΧΡΓΗΟ Η. ΠΑΠΟΤΣΖ. 

 Μειέηε Κπκαηηθήο Γηείζδπζεο  / Γηαηαξαρήο ζηνλ  ιηκέλα Ραθήλαο κε καζεκαηηθή 

πξνζνκνίσζε – επηέκβξηνο  2010 - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. - ΝΗΚΟΛΑΟ Π. 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ-  HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. – ΓΔΧΡΓΗΟ Η. 

ΠΑΠΟΤΣΖ. 

 Τδξνγεσινγηθή Μειέηε – Μειέηε ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγήο, ΗΧΑΝΝΖ ΛΗΑΛΗΑΡΖ, 

Γεσιόγνο, Οθηώβξηνο 2012. 

 

3.10 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

 Δλδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο αξρηηεθηνληθώλ ιύζεσλ θαη ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

δηαζέζηκεο από ηα ηξία πξώηα βξαβεπκέλα θαη ηα ηξία εμαγνξαζκέλα βξαβεία ηνπ 

Παλειιήληνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ επηέκβξηνο 2012.  
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Άξζξν 4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

 

TMHMA «Α»: ΜΑSTER PLAN [M.P.] 

 

Α’ ΣΑΓΙΟ 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1  Ολνκαζία / ηίηινο ηνπ Μ.Ρ. 

1.2  Φνξέαο – Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο – Οκάδα Μειέηεο 

1.3  Θέζε – Γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο πινπνίεζεο Μ.Ρ. 

1.4  Υξνληθόο νξίδνληαο αλάιπζεο Μ.Ρ. - Πξνηεηλόκελε Δπηθαηξνπνίεζε M.P. 

2. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

3. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΔΚΠΟΝΗΗ Μ.Ρ.  

4. ΑΝΑΛΤΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΙΜΔΝΑ 

4.1 Ληκεληθή Γξαζηεξηόηεηα ηειεπηαίαο 10εηίαο 

4.1.1 Καηαγξαθή ζηνηρείσλ θόξηνπ (Αθηνπιντθήο, Σνπξηζηηθήο θίλεζεο θιπ)  

4.1.2 ηνηρεία θαη Κηλήζεηο πινίσλ (κεγέζε θαη ζπρλόηεηα) 

4.1.3 πγθξηηηθή αμηνιόγεζε κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε ηξέρνπζεο ζπλζήθεο/ 

Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα 

4.1.4 Σάζεηο ηεο δηεζλνύο αγνξάο ζε ζέκαηα ιηκεληθώλ ππνδνκώλ/πινίσλ/ δξαζηε-

ξηνηήησλ - Σερλνινγηθή εμέιημε ησλ πινίσλ αθηνπινΐαο, αιηεπηηθώλ  θαη ινηπώλ 

ζθαθώλ πνπ αλακέλεηαη λα θηινμελήζεη ν ιηκέλαο 

4.2  Τθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο 

4.2.1 Ληκεληθέο Τπνδνκέο 

α. Σερληθή Πεξηγξαθή  

β. Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

γ. Ννκηθό θαζεζηώο (λόκηκα πθηζηάκελεο, πξνο λνκηκνπνίεζε θιπ.) 

4.2.2 Η/Μ Δμνπιηζκόο ιηκέλνο 
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α. Σερληθή Πεξηγξαθή 

β. Έθζεζε Γπλαηνηήησλ 

γ. Έθζεζε Παξαγσγηθόηεηαο 

4.2.3 Οδηθή ή/θαη ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε ιηκέλνο, εζσηεξηθή νδνπνηία, ζπλδπαζκέλεο 

κεηαθνξέο (ζηδεξόδξνκνο, απηνθηλεηόδξνκνη, αεξνδξόκην) 

α. Καηαγξαθή δηθηύσλ, θαζώο θαη εθείλσλ πνπ ελδερνκέλσο θαηαζθεπάδνληαη (κε 

ελ εμειίμεη εξγνιαβίεο), θαη ζρεηηθό ππόκλεκα, ζην νπνίν ζα ππάξρεη αλαθνξά 

γηα ην λνκηθό θαζεζηώο ηνπο 

β. ρέδην ππό θιίκαθα 1:5.000 (ΓΤ) κε ηε ζέζε ηνπ ιηκέλα, ηηο ζπγθνηλσλίεο ηνπ, 

(νδηθό & ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο), ηνλ πιεζηέζηεξν αζηηθό ηζηό θαη 

ζρεηηθό ππόκλεκα, ζην νπνίν ζα ππάξρεη αλαθνξά γηα ην λνκηθό θαζεζηώο ηνπο 

4.2.4 Υεξζαίεο ππνδνκέο 

α. Καηαγξαθή - θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ πθηζηακέλσλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ, 

ρξήζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνύ θαη ζρεηηθό ππόκλεκα ζην νπνίν 

ζα αλαθέξνληαη ηαπηόρξνλα νη αξκνδηόηεηεο επί ησλ ιηκεληθώλ ηκεκάησλ θαη ην 

λνκηθό ηνπο θαζεζηώο. 

β. Καηαγξαθή δηθηύσλ ππνδνκήο (νδνπνηία, ύδξεπζε, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη 

αθαζάξησλ, ππξόζβεζε, ειεθηξνθσηηζκόο θ.ιπ.), θαζώο θαη εθείλσλ πνπ 

ελδερνκέλσο θαηαζθεπάδνληαη (κε ελ εμειίμεη εξγνιαβίεο), θαη ζρεηηθό ππόκλεκα, 

ζην νπνίν ζα ππάξρεη αλαθνξά γηα ην λνκηθό θαζεζηώο ηνπο. 

γ. Ννκηθό θαζεζηώο, θπξίσο ησλ θηηξηαθώλ (λόκηκα πθηζηάκελα, πξνο λν-

κηκνπνίεζε θιπ.) - Τθηζηάκελνη Όξνη Γόκεζεο θαη Υξήζεο Γεο, ρώξνη 

ζηάζκεπζεο, εγθεθξηκέλεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θιπ.  

4.3 Πνιενδνκηθή - Υσξνηαμηθή Οξγάλσζε εληόο θαη εθηόο δώλεο ιηκέλα 

4.3.1. Πνιενδνκηθή νξγάλσζε 

α. Σερληθή Έθζεζε πεξηιακβάλνπζα: 

 ηνηρεία γηα ην εγθεθξηκέλν ρέδην Πόιεο θαη ηηο ηπρόλ επεθηάζεηο ηνπ ή άιιεο 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη δεζκεύζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα θαη ζε απόζηαζε 1 

km από ηα όξηά ηνπ  

 πιινγή ζρεηηθώλ ΦΔΚ ρσξηθώλ ξπζκίζεσλ θαη ξπκνηνκηθώλ δηαγξακκάησλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα θαη ζε απόζηαζε 1 km από ηα όξηά ηνπ 

 Καηαγξαθή όξσλ δόκεζεο θαη ηπρόλ πεξηνξηζκώλ απηώλ 
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 Πξνηάζεηο ζεζκνζεηεκέλσλ ή ππό εμέιημε πνιενδνκηθώλ κειεηώλ δίλνληαο 

έκθαζε ζηε δηεπηθάλεηα πόιεσο - ιηκεληθνύ ηκήκαηνο  

β. ρέδην ππό θιίκαθα 1:5.000 κε ην όκνξν ρέδην Πόιεσο ζε απόζηαζε 1 km από ηα 

όξηα ηνπ ιηκέλα θαη ππόκλεκα, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη, αθελόο νη ρξήζεηο γεο θαη 

αθεηέξνπ νη ζπληειεζηέο (όξνη) δόκεζεο κε ηα ζρεηηθά ΦΔΚ πνπ ηα ζπλνδεύνπλ, 

θαζώο θαη νη νξηνγξακκέο αηγηαινύ, παξαιίαο, ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο (βάζεη λ. 

2971/2001) δώλεο ιηκέλνο. 

4.3.2. Υσξνηαμηθή νξγάλσζε 

α. Σερληθή Έθζεζε πεξηιακβάλνπζα: 

 Πξνηάζεηο ρσξνηαμηθώλ κειεηώλ δίλνληαο έκθαζε ζηε δηεπηθάλεηα πόιεσο - 

ιηκεληθνύ ηκήκαηνο  

 Σπρόλ πξνγξακκαηηδόκελεο κειέηεο ή έξγα ζηελ πεξηνρή 

 πιινγή ζηνηρείσλ, κειεηώλ θαη πιεξνθνξηώλ πιεζπζκηαθώλ, ρσξνηαμηθώλ, 

ηνπξηζηηθώλ θιπ. θαζώο θαη θάζε είδνπο πξντόλησλ θαη αγαζώλ ηεο δώλεο επηξξνήο 

ηνπ ιηκέλα θη αλάιπζε ηεο εμππεξεηνύκελεο από ην ιηκέλα ελδνρώξαο θαη ησλ 

παξαγσγηθώλ θαη θαηαλαισηηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο 

 Καηαλνκή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ (εκπνξηθώλ, βηνηερληθώλ, ηνπξηζηηθώλ θιπ.) 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή  

β. ρέδην ππό θιίκαθα 1:5.000 κε ηε ζέζε ηνπ ιηκέλα, ηηο ζπγθνηλσλίεο ηνπ, δειαδή 

ην νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο, ηνλ πιεζηέζηεξν αζηηθό ηζηό θαη 

ηηο γεηηνληθέο ρξήζεηο γεο θαη ζρεηηθό ππόκλεκα, ζην νπνίν ζα ππάξρεη αλαθνξά 

γηα ην λνκηθό θαζεζηώο ηνπο 

4.4 Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

4.5 Τθηζηακέλε θαηάζηαζε θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο 

(Πεξίιεςε ηνπ θεθ. 6 ηνπ Σκήκαηνο «Β») 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 1
νπ

 ΣΑΓΙΟΤ 

1. Σεύρνο Σερληθήο Έθζεζεο (κε ηα πεξηερόκελα ησλ Κεθαιαίσλ 1. έσο 4.) 

2. Παξάξηεκα  

Φάθεινο απαληεηηθώλ εγγξάθσλ από ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή, ησλ ζηνηρείσλ ηαμηλνκεκέλα 

θαηά εκεξνκελία θαη κε πεξηερόκελα. 
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Φάθεινο όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ ηαμηλνκεκέλα θαηά εκεξνκελία θαη κε 

πεξηερόκελα. 

3. Υάξηεο θαη ρέδηα (πιένλ ησλ σο άλσ) 

Υάξηεο ππό θιίκαθα 1: 50.000 ή κηθξόηεξε κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ ιηκέλα θαη ηε ζρεηηθή 

ζέζε ηνπ κε άιινπο ιηκέλεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαζώο θαη ην δίθηπν ησλ ιηκέλσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη ή απνζθνπεί λα ζπλδεζεί ή ζπλδέεηαη.  

ρέδην ππό θιίκαθα 1:2.000 πνπ ζα ζπλνδεύεη ην ηεύρνο ιήςεσο θσηνγξαθηώλ θαη ζην νπνίν ζα 

παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ιήςεσο απηώλ. 

ρέδηα θαη’ ειάρηζηνλ ππό θιίκαθα 1:2.000 ηεο πθηζηακέλεο θαηαζηάζεσο  

ρέδηα ππό θιίκαθα 1:2.000, όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη έξγα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πξνηαζεί ζε 

παιαηόηεξεο κειέηεο. 

ρέδην ππό θιίκαθα 1:2.000, όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα όξηα ηνπ ιηκέλα.   

 

 

Β! ΣΑΓΙΟ 

5. ΥΔΓΙΑΜΟ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ 

Ο ζρεδηαζκόο ησλ ιηκεληθώλ ππνδνκώλ ζην Master Plan γίλεηαη βάζεη εγθεθξηκέλνπ 

ηξαηεγηθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζε πξνθαηαξθηηθό επίπεδν θαη νξηζηηθνπνηείηαη κε ηνλ 

ηειηθό ζρεδηαζκό ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. 

5.1  Αξρέο ζρεδηαζκνύ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ζε θάζε ηκήκα ιηκέλα [Αθηνπιντθόο-

Σνπξηζηηθόο-Αιηεπηηθόο θιπ.]  

5.2  Πινία ζρεδηαζκνύ αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ιηκέλα  

5.3  Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ θαη παξαδνρέο κειινληηθήο εμέιημεο θίλεζεο  

5.4  Σεθκεξίσζε ηνπ «ηύπνπ» ησλ έξγσλ κε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ 

ιύζεσλ.  

5.5  Γηεξεύλεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πιηθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

5.6  Γηεξεύλεζε γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηπρόλ ππάξρνπζεο 

πεξηβαιινληηθέο, αξραηνινγηθέο θαη ζεζκηθέο δεζκεύζεηο γηα ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ 
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5.7  Αλαθνξά ζε θώδηθεο, θαλνληζκνύο θαη ζπζηάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζην 

ζρεδηαζκό ησλ έξγσλ 

5.8 Αλαθνξά ζε παξακέηξνπο ζρεδηαζκνύ (θνξηία ζρεδηαζκνύ, ραξαθηεξηζηηθά πινίσλ 

ζρεδηαζκνύ θιπ) ησλ έξγσλ, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία. 

5.9 Αλαθνξά ζε ελδερνκέλσο πξναπαηηνύκελα έξγα/παξεκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Masterplan (πρ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, απηνθηλεηόδξνκνπ, logistics, 

θέληξν ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ θιπ.) 

5.10 Γηεξεύλεζε κεδεληθήο ιύζεο θαη πηζαλήο αλαδηάηαμεο ρξήζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνύ κε ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή θαη πξνζζήθεο, επηζθεπέο θιπ. κε ζηόρν 

ηε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε - Λόγνη απόξξηςεο 

5.11 Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο α) σο πξνο ηε γεσγξαθηθή ζέζε, β) σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ 

ρεξζαίσλ ρώξσλ ζε ζρέζε κε ελαιιαθηηθά ζελάξηα δξαζηεξηνηήησλ, γ)ιόγνη 

απόξξηςεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ  

5.12  Τπνζηεξηθηηθέο κειέηεο ζρεδηαζκνύ ιηκεληθώλ έξγσλ  

Το είδορ και οι πποδιαγπαθέρ ζύνηαξηρ ηων καηωηέπω μελεηών θα καθοπιζηούν από ηον θοπέα 

ανάθεζηρ, ανάλογα με ηα μεγέθη, ηιρ ανάγκερ και ηιρ ηοπικέρ ζςνθήκερ, αλλά και έπειηα από 

ζςνεννόηζη με ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ. Ενδεικηικά αναθέπονηαι οι ακόλοςθερ ςποζηηπικηικέρ 

μελέηερ καηηγοπίαρ λιμενικών έπγων, οι οποίερ είναι προαιρετικές. 

5.12.1 Μαζεκαηηθή πξνζνκνίσζε ηεο δηαηαξαρήο ησλ θπκαηηζκώλ ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή θαη δηείζδπζεο ζηελ ιηκελνιεθάλε. 

5.12.2  Αθηνκεραληθή κειέηε ή δηεξεύλεζε. 

5.12.3  Μαζεκαηηθή πξνζνκνίσζε πινήγεζεο πινίσλ ζρεδηαζκνύ. 

5.12.4 Γεσινγηθή θαη ηδεκαηνινγηθή αλαγλώξηζε παξάθηηαο δώλεο.  

5.12.5 ύληαμε πξνγξάκκαηνο αλαγθαίσλ Δξεπλώλ θαη Δξγαζηώλ. 

5.13 H/M εμνπιηζκόο θαη εγθαηαζηάζεηο ιηκεληθώλ έξγσλ  

5.13.1 Η/Μ εμνπιηζκόο θνξηνεθθνξηώζεσο θαη γεληθήο ιεηηνπξγίαο ιηκέλνο 

5.13.2 πληήξεζε 

5.13.3 ύζηεκα δηαρείξηζεο θνξηίσλ  

5.13.4 Δμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

5.13.5 Πξνηεηλόκελε ιύζε 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

1. Σεύρνο Σερληθήο Έθζεζεο γηα ην σο άλσ θεθάιαην 5 κε εθηίκεζε ηεο δαπάλεο ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ 

2. Υάξηεο θαη ζρέδηα  

2.1 Φάθεινο απαληεηηθώλ εγγξάθσλ από ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή, ησλ ζηνηρείσλ 

ηαμηλνκεκέλα θαηά εκεξνκελία θαη κε πεξηερόκελα. 

2.2 ρέδην γεληθήο δηαηάμεσο (όισλ ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ) ζε θιίκαθα 1:2.000 κε ηελ 

πηζαλή αλαδηάηαμε ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηνπ ιηκέλα θαη ζέζεηο ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ ζθαθώλ, ν ηύπνο, ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζθάθε 

/ πινία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πθηζηάκελν ιηκέλα. 

2.3 ρέδηα γεληθήο δηαηάμεσο (Οξηδνληηνγξαθίεο) ζε θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ 1:2.000 ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ιηκεληθώλ, θηηξηαθώλ, ζπγθνηλσληαθώλ θαη Ζ/Μ έξγσλ, ζηα νπνία ζα 

θαζνξίδνληαη θαη ζα νξηνζεηνύληαη όιεο νη ρξήζεηο, ηα ελδεηθηηθά πεξηγξάκκαηα ησλ 

πξνηεηλόκελσλ θηηξίσλ, ε θπθινθνξηαθή νξγάλσζε ηνπ ιηκέλα, ε νξγάλσζε ηνπ ιηκέλα από 

ιηκεληθήο απόςεσο (ζέζε πινίνπ, απνζεθώλ θιπ.) νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη ν ηξόπνο 

πξνζπειάζεώο ηνπο από ηελ πόιε κε όια ηα ζηνηρεία.  

Σα ζρέδηα απηά ζα ζπλνδεύνληαη από αλαιπηηθό ππόκλεκα ζην νπνίν κε θαηάιιειεο 

ελδείμεηο ζα θαζνξίδνληαη νη ρξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ γεληθήο δηαηάμεσο. Θα πεξηιακ-

βάλνληαη νπσζδήπνηε νη νξηνγξακκέο αηγηαινύ θαη παξαιίαο, νη δώλεο ιηκέλνο θαη ηα 

ζρεηηθά ΦΔΚ θαζώο επίζεο ν αξηζκόο, ν ηύπνο, ην κέγεζνο θαη νη ζέζεηο ησλ ππό 

εμππεξέηεζε πινίσλ θαη ζθαθώλ (πινία ζρεδηαζκνύ). 

3. Όια ηα επηκέξνπο ζρέδηα: νξηδνληηνγξαθίεο θαη ηππηθέο δηαηνκέο ησλ 

πξναλαθεξζεηζώλ κειεηώλ.  

4. Παξαξηήκαηα. 

6. ΥΔΓΙΑΜΟ ΥΔΡΑΙΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΥΧΡΧΝ - 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ  

Ο ζρεδηαζκόο ησλ ρεξζαίσλ ππνδνκώλ ζην Master Plan γίλεηαη ζε πξνθαηαξθηηθό επίπεδν θαη 

νξηζηηθνπνηείηαη κε ηνλ ηειηθό ζρεδηαζκό ησλ έξγσλ ηεο ρεξζαίαο δώλεο ηνπ ιηκέλα ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξόλν. 

ην Master Plan ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαγθαίνη ρεξζαίνη ρώξνη γηα ηελ 

πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ιηκεληθώλ 



 ειίδα 52 

ππνδνκώλ, ησλ θάζε ηύπνπ ιηκεληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επξύηεξε αλάπηπμε ηνπ 

Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο.  

6.1 Κπθινθνξηαθή νξγάλσζε 

6.1.1 πλδεηήξηεο νδνί ιηκέλα 

6.1.2 Δζσηεξηθή νδνπνηία - Καζνξηζκόο δηαδξόκσλ θίλεζεο 

6.1.3 Υώξνη ζηάζκεπζεο 

6.1.4  Δμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

6.1.5  Πξνηεηλόκελε ιύζε 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

1. ρέδην γεληθήο νξηδνληηνγξαθίαο ζε θιίκαθα από 1:5.000 έσο 1:10.000 επί θαηαιιήινπ 

ππνβάζξνπ (π.ρ. ράξηεο Γ.Τ..), όπνπ ζα εκθαίλνληαη, πέξαλ ηεο πξνηεηλόκελεο 

ράξαμεο ησλ νδώλ / .Γ., νη ρξήζεηο γεο, γεσινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, ζεκαληηθά 

δίθηπα Ο.Κ.Χ., κεγάια ηερληθά έξγα θιπ. 

2. Οξηδνληηνγξαθία ησλ νδώλ ή .Γ. ή θόκβνπ ή ζπζηήκαηνο νδηθώλ έξγσλ θαηά θαλόλα 

ζε θιίκαθα 1:1.000 έσο 1:5.000 αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην ππόβαζξν (ράξηεο Γ.Τ.. 

ή θσηνγξακκεηξηθά δηαγξάκκαηα ή νξζνθσηνράξηεο, από πξόζθαηεο, θαηά ην δπλαηόλ, 

αεξνθσηνγξαθήζεηο θιπ.) 

3. ρέδην γεληθήο δηάηαμεο (Οξηδνληηνγξαθία) ζε θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ 1:2.000 ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ιηκεληθώλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ 

4. Σερληθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 

- ηεθκεξίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηθαλόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νδηθώλ έξγσλ 

- ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ηπρόλ θόκβσλ (ηζόπεδσλ – αληζόπεδσλ) 

- πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ  

- ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ λέσλ έξγσλ, όπσο 

δηαηνκή, εθηηκώκελνο θπθινθνξηαθόο θόξηνο θ.ι.π., 

- παξάζεζε ζηνηρείσλ από εθηεινύκελα ή πξνβιεπόκελα ζηελ πεξηνρή ησλ νδώλ /.Γ. 

έξγα, θαζώο θαη ηεο επηξξνήο ζε απηά από ηελ θαηαζθεπή ησλ νδώλ /.Γ. έξγα 

αλαθνξά ζηα απαηηνύκελα ζεκαληηθά ηερληθά έξγα, ζηελ αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

ησλ ζέζεσλ ηνπο θαη ζηελ πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ησλ δηαζηάζεώλ ηνπο,  

- δηεξεύλεζε - πξόηαζε ζύλδεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ιηκέλα κε ην πθηζηάκελν ή θαη 

ζρεδηαδόκελν νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν. 
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5. Δθηίκεζε ηεο δαπάλεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγνπ θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ 

ιύζεσλ, σο επίζεο θαη ηπρόλ απαιινηξηώζεσλ. 

 

6.2 Κηίξηα 

6.2.1. Σεθκεξίσζε θαη ζύληαμε θηηξηνινγηθώλ πξνγξακκάησλ  

6.2.2. Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο εληάμεσο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαη αμηνπνίεζήο 

ηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε ελδερόκελε αιιαγή ρξήζεσλ θαη ην νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο 

δηαηήξεζεο – Πξνηάζεηο θαηεδαθίζεσλ. 

6.2.3. Σεθκεξίσζε θαη ζύληαμε ιεηηνπξγηθώλ δηαγξακκάησλ ησλ πξνηεηλόκελσλ θηηξίσλ 

(λέα – πθηζηάκελα) 

6.2.4  Δμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

6.2.5 Πξνηεηλόκελε ιύζε 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

1. ρέδην γεληθήο δηάηαμεο (Οξηδνληηνγξαθία) ζε θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ 1:2.000 ησλ 

πξνηεηλόκελσλ θηηξηαθώλ έξγσλ κε ελδεηθηηθά πεξηγξάκκαηα  

2. Σερληθή Έθζεζε 

3. Δθηίκεζε ηεο δαπάλεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλόκελσλ θηηξίσλ  

6.3 Λνηπνί ειεύζεξνη ρώξνη 

6.3.1 Πξνγξακκαηηθή δηακόξθσζε ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ (ρώξνη ειεπζέξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ , ρώξνη πξαζίλνπ, πεξίθξαμε θιπ.) 

6.3.2 Γηεπζέηεζε ηπρόλ ξεκάησλ θιπ. 

6.3.3  Δμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

6.3.4  Πξνηεηλόκελε ιύζε 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

1. ρέδην γεληθήο δηάηαμεο (Οξηδνληηνγξαθία) ππό θιίκαθα 1:2.000 

2. Σερληθή Έθζεζε 

3. Δθηίκεζε ηεο δαπάλεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλόκελσλ θηηξίσλ  

6.4 Η/Μ εγθαηαζηάζεηο 
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6.4.1  Γίθηπα θνηλήο σθειείαο  

6.4.2  Γίθηπα θηηξίσλ 

6.4.3  Δμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

6.4.4  Πξνηεηλόκελε ιύζε 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

1. ρέδην γεληθήο δηάηαμεο (Οξηδνληηνγξαθία) ζε θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ 1:2.000 ησλ δηθηύσλ 

(πθηζηάκελα – επεθηάζεηο – λέα) 

2. Σερληθή Έθζεζε 

3. Δθηίκεζε ηεο δαπάλεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ  

6.5  Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε ρεξζαίνπ ρώξνπ  

6.5.1  Όξηα ρεξζαίαο δώλεο - πξνζρώζεηο 

6.5.2  Γξακκή αηγηαινύ - παξαιίαο 

6.5.3. Ληκεληθά Οηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (Λ.Ο.Σ.) - εκβαδόλ 

6.5.4  Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο 

6.5.5  Πνζνζηά θάιπςεο 

6.5.6  πληειεζηέο δόκεζεο 

6.5.7  Ύςε 

6.5.8  Απνζηάζεηο 

6.5.9  Λνηπνί πεξηνξηζκνί (πξνθήπηα, ζηνέο θιπ.) 

6.5.10  Σπρόλ πξνηεηλόκελεο πξνο πνιενδνκηθή ηαθηνπνίεζε θαηαζθεπέο  

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

1. Σερληθή Έθζεζε γεληθήο πεξηγξαθήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ιηκεληθώλ έξγσλ, πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ιηκέλα, θαζώο θαη ησλ πξνηεηλόκελσλ ρξήζεσλ γεο 

θαη όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δνκήζεσο θαη ησλ βαζηθώλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε 

ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε. 

2. Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα θιίκαθαο 1 : 1.000 ή 1 : 2.000, ζην νπνίν ζα εκθαίλνληαη ε 

αηηνύκελε δώλε ηνπ ιηκέλα, ηα όξηα ηεο ηδηνθηεζίαο, ε ηπρόλ θαζνξηζκέλε νξηνγξακκή 

ηνπ αηγηαινύ θαη ηεο παξαιίαο θαη ηνπ ηπρόλ παιαηνύ αηγηαινύ θαη ε πξόηαζε 
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θαζνξηζκνύ ησλ λέσλ νξηνγξακκώλ αηγηαινύ θαη παξαιίαο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

3. ρέδην γεληθήο δηάηαμεο θιίκαθαο 1:500 ή 1:1.000 ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ θαη θαηα-

ζθεπώλ, ζην νπνίν ζα εκθαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ (2), ε έθηαζε ησλ πξνηεηλόκελσλ 

πξνζρώζεσλ ζην ζαιάζζην ρώξν, ε νξηνζέηεζε ηεο ρεξζαίαο δώλεο, νη πξνηεηλόκελεο ρξήζεηο 

γεο, νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο, ε έθηαζε ηεο πεξίθξαμεο θιπ. 

4. Ρπκνηνκηθό ζρέδην ππό θιίκαθα 1:1.000 (κηθξνί ιηκέλεο, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο θιπ.) ή 1:2.000. 

7.  ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ  

7.1  Τθηζηάκελεο θαη λέεο αλαπηπζζόκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

7.1.1  Τθηζηάκελεο θαη λέεο αλαπηπζζόκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ πεξηνρή 

ηνπ ιηκέλα. 

7.1.2  Τθηζηάκελεο θαη λέεο αλαπηπζζόκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή επηξξνήο ηνπ ιηκέλα. 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

1. Σερληθή Έθζεζε 

2. Γεληθό Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα – ράξηεο ζην νπνίν ζα εκθαίλνληαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ 

έξγνπ, θαζώο θαη νη ρξήζεηο γεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ππό θιίκαθα 1:5.000 ή 1:2.000. 

 

 

7.2  Υσξηθή ζπκβαηόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ηνπ M.P. 

7.2.1  Με ηελ ρσξνηαμηθή πνιηηηθή (εζληθό ρσξνηαμηθό ζρέδην - πεξηθεξεηαθό ρσξνηαμηθό 

ζρέδην) 

7.2.2  Με ηελ πνιενδνκηθή πνιηηηθή (Γ.Π. ή άιια ζρέδηα ηνπηθνύ ραξαθηήξα) 

7.2.3  Αληηθάζεηο πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ ζε ζρέζε κε ηελ ρσξνηαμηθή πνιενδνκηθή 

πνιηηηθή 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

1. Γεληθό Πξνγξακκαηηθό ρέδην ιηκέλα (βλ Κεθ. 7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.3) 

2. ρέδηα ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

3. Σερληθή Έθζεζε 



 ειίδα 56 

 

ΣΜΗΜΑ «Β»: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 

[.Μ.Π.Δ.] 

1. ΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΜΔΛΔΣΗ 

1.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία  

1.2 θνπηκόηεηα θαη ζηόρνο πινπνίεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη κειέηεο 

δηαρείξηζεο (Master plan) ιηκέλα 

1.3 Πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη ηνπ Master plan  

1.4 Πεξηγξαθή ηνπ Master plan  

1.5  Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

1.6 Δθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ – Μέηξα αληηκεηώπηζεο 

1.7 ηνηρεία θαλνληζηηθήο πξάμεο – Πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο 

Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δίλνληαη ζε ζπλνπηηθή θαη θαηά ην δπλαηόλ ζε κε ηερληθή 

κνξθή. 

    

 2. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΓΙΟΤ 

2.1 Μειεηεηήο ΜΠΔ – Οκάδα Μειέηεο 

2.2 Αξρέο ζρεδηαζκνύ ηνπ Master plan 

2.3 Πεξηνρή κειέηεο  

3. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ MASTERPLAN 

3.1 Παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο ΜΠΔ 

3.2 θνπηκόηεηα θαη ζηόρνο πινπνίεζεο ηνπ Master plan 

3.3 Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζην ζρεδηαζκό ηνπ Master plan  

3.4 Θεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην 

3.4.1 Θεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο 

3.4.2 Θεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ιηκέλσλ 
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3.5 πζρέηηζε κε άιια ζρέδηα ή πξνγξάκκαηα (π.ρ. Υσξνηαμηθό θαη πνιενδνκηθό 

ζρεδηαζκό) σο πξνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

3.6 Πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη ηνπ Master plan  

4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ 

4.1 Ιζηνξηθό ζρεδηαζκνύ – Καηαγξαθή πθηζηακέλσλ κειεηώλ 

4.2 Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο Master plan ιηκέλα 

4.3 Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο ζρεδηαζκνύ επί κέξνπο έξγσλ (ιηκεληθώλ θαη ρεξζαίσλ) 

4.4  Μεδεληθή ιύζε 

5. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ MASTERPLAN 

Δθηεηακέλε πεξίιεςε από ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ Σκήκαηνο «Α», πεξηιακβάλνπζα: 

5.1  Δηζαγσγηθά ζηνηρεία  

5.2  Απαηηήζεηο Master plan 

5.3  Πνιενδνκηθόο θαη ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο   

5.4  Γεληθή δηάηαμε έξγσλ  

5.5  Πεξηγξαθή πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ  

Ζ πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ ζα είλαη ζε θαη’ αξρήλ επίπεδν αθνξά ηόζν ηα 

έξγα εληόο ηεο ιηκεληθήο δώλεο όζν θαη ηα έξγα εληόο ηεο ρεξζαίαο δώλεο ηνπ ιηκέλα 

(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, Ζ/Μ έξγα θ.ιπ.) 

5.6  Κπθινθνξηαθή ζεώξεζε  

Δληόο θαη εθηόο ιηκέλα, ζύλδεζε κε ππεξηνπηθά δίθηπα θιπ. 

5.7 ηνηρεία πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπόκελεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ-επηβαηώλ-

νρεκάησλ 

5.8  ρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ πινίσλ 

5.9  ρέδην έθηαθηεο αλάγθεο αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθώλ ζαιάζζηαο ξύπαλζεο 
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6 ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

6.1 Μεηεσξνινγηθά θαη θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

6.1.1 Κιίκα θαη Μεηεσξνινγία  

6.1.2 Βηνθιίκα  

6.2 Γεσινγία – Τδξνγεσινγία 

6.2.1 Γεσινγία  

6.2.2  Σεθηνληθή – εηζκηθόηεηα πεξηνρήο κειέηεο  

6.2.3 Τδξνγεσινγία 

6.3 Μνξθνινγία - Σνπίν 

6.3.1 Γεληθά 

6.3.2 Μνξθνινγία ηνπ ηνπίνπ / αλαγλώξηζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

6.4 Τδαηηθνί πόξνη 

6.4.1  Δπηθαλεηαθά λεξά 

6.4.2  Τπόγεηα λεξά  

6.5 ηνηρεία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο  

6.5.1 Υισξίδα  

6.5.2 Παλίδα 

6.5.3 Θαιάζζην πεξηβάιινλ  

6.6 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο  

6.7 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

6.8 Κνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ  

6.9 Οηθηζηηθό πεξηβάιινλ – Υξήζεηο γεο 

6.9.1 Θεζκηθέο θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ρξήζεσλ γεο  

6.9.2 Τθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο  

6.9.3 Οηθηζηηθό πεξηβάιινλ  

6.10 Σερληθέο ππνδνκέο 

6.10.1 Γίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΗ, ΟΣΔ, απνρέηεπζεο, νκβξίσλ  θιπ) 
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6.10.2 Γίθηπν κεηαθνξώλ-Οδηθό δίθηπν-Κπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

6.11 Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

6.12 Αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ 

6.13 Αθνπζηηθό πεξηβάιινλ 

7. ΔΚΣΙΜΗΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙ-

ΠΣΧΔΧΝ 

7.1  Δηζαγσγηθά ζηνηρεία  

7.1.1 Καζνξηζκόο ησλ ζρεηηθώλ κε ην MASTERPLAN πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ 

7.1.2 Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα 

 

 

7.2  Έδαθνο – Θαιάζζην πεξηβάιινλ 

ηελ ελόηεηα απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη’ αξρήλ ζεώξεζε θαη ησλ επηπηώζεσλ ζην 

έδαθνο θαη ηε κνξθνινγία από ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN ηόζν ζην ρεξζαίν όζν 

θαη ζην ζαιάζζην ρώξν. 

ην ρεξζαίν ρώξν, ηα έξγα ηα νπνία δπλεηηθά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ επηπηώζεηο ζην 

έδαθνο είλαη ε θαηαζθεπή θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ε θαζαίξεζε πθηζηάκελσλ, ε 

θαηαζθεπή νδώλ, θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θ.ιπ. 

ην ζαιάζζην ρώξν, ηα έξγα ηα νπνία δπλεηηθά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ επηπηώζεηο ζηνλ 

ζαιάζζην ππζκέλα είλαη νη εξγαζίεο βπζνθόξεζεο, νη εξγαζίεο επίρσζεο θαη θξεπίδσζεο, 

νη θαζαηξέζεηο ύθαισλ θαη εμάισλ θ.ιπ.  

Θα πξέπεη λα γίλεη θαη’ αξρήλ ζεώξεζε θαη εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθζθαθώλ - 

βπζνθνξήζεσλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο ιήςεο κεγάισλ πνζνηήησλ πιηθώλ λα δηεξεπλεζνύλ νη πηζαλνί δαλεηνζάιακνη 

(ρεξζαίνη ή/θαη ζαιάζζηνη). 

Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη δηεξεύλεζε θαη εθηίκεζε ηπρόλ αθηνκεραληθώλ επηπηώζεσλ από 

ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN θαη λα πξνηαζεί ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε 

εθπόλεζε αθηνκεραληθήο κειέηεο θαηά ην ζηάδην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ησλ 

επηκέξνπο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην MASTER PLAN. 

7.3  Τδαηηθνί πόξνη 



 ειίδα 60 

Θα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζε θαη’ αξρήλ επίπεδν ε επηβάξπλζε ζηα παξάθηηα επηθαλεηαθά 

ύδαηα από ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN, ε νπνία επηβάξπλζε αθνξά ηελ 

αλακόριεπζε ηνπ βπζνύ θαη ηελ αύμεζε ηεο ζνιεξόηεηαο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθύςεη από ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεη θαη’ αξρήλ ζεώξεζε θαη εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ζηνπο 

πδαηηθνύο πόξνπο (ζαιάζζηα ύδαηα αιιά θαη ππόγεηα ύδαηα) από ηε δηαρείξηζε θάζε 

είδνπο πιηθώλ θαη απνβιήησλ ηόζν θαηά ηε θαηαζθεπή όζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ MASTERPLAN.  

Δλδεηθηηθά θαη αλάινγα κε ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα πιν-

πνηεζνύλ, ζα πξέπεη λα γίλεη εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ από ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 Λύκαηα αζηηθνύ ηύπνπ πινίσλ 

 Τγξά απόβιεηα πινίσλ 

 Γηάιπζε πθαινρξσκάησλ - αληηαπνζεηηθώλ βαθώλ 

 Τγξά απόβιεηα από ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πεηξειαηνεηδώλ 

 Γηαξξνέο πεηξειαηνεηδώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλεθνδηαζκνύ ησλ 

ζθαθώλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ κε θαύζηκα – νξπθηέιαηα θαη από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην ιηκέλα 

 Απνξξνέο επηθαλεηαθώλ λεξώλ από ηα όκβξηα ύδαηα πνπ μεπιέλνπλ ηνπο ρεξζαίνπο ρώξνπο 

ηνπ ιηκαληνύ θαη θπξίσο ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δώλεο 

 Γηαδηθαζίεο θνξηνεθθόξησζεο ρύδελ θνξηίσλ . 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία δηαηάμεσλ όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ζηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Πινίσλ θαη ζηα ρέδηα Έθηαθηεο 

Αλάγθεο Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ Ρύπαλζεο» (Port Contingency Plan – PCP). 

Σέινο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ην ζρέδην σο πξνο ηε ζπκβαηόηεηά ηνπ κε ηελ Οδεγία Πιαίζην 

γηα ηα λεξά (2000/60/ΔΚ) θαη λα εθηηκεζεί ε αλαγθαηόηεηα ππαγσγήο ηνπ ζηηο δηαηάμεηο 

πεξί εμαηξέζεσλ ηεο πξναλαθεξζείζαο Οδεγίαο. 

7.4  Υξήζεηο γεο – Οηθηζηηθό πεξηβάιινλ – Γεκνγξαθία – Πιεζπζκόο  

Θα πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ην MASTERPLAN θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ην πθηζηάκελν πιαίζην ρξήζεσλ θαη ινηπώλ πνιενδνκηθώλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή, όπσο γηα παξάδεηγκα κε ηα πεξηθεξεηαθά 

ρσξνηαμηθά, ηπρόλ ξπζκηζηηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα ΓΠ. 
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εκαληηθή επίζεο ζεσξείηαη θαη ε εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ αιιαγώλ πνπ πξόθεηηαη 

λα επέιζνπλ ζηελ θπθινθνξηαθή θαη γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο ηόζν ζε επίπεδν 

άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο (θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη αιιαγέο ζηελ πεξηνρή πέξημ ηνπ 

ιηκαληνύ) όζν θαη ζε επίπεδν επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζε επίπεδν πόιεο θαη λα δνζνύλ 

θαηεπζύλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ ηόζν ζηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ ηνπ MASTERPLAN όζν θαη ζηηο αληίζηνηρεο Μειέηεο 

Κπθινθνξηαθώλ Δπηπηώζεσλ. 

Θα πξέπεη λα αλαιπζεί ε πθηζηάκελε θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο 

πεξηνρήο εκβέιεηάο ηνπ θαη λα εθηηκεζεί ε κειινληηθή θαηάζηαζε κε ηελ κεξηθή αιιά θαη 

πιήξε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. 

7.5  Κνηλσληθό – Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ MASTERPLAN ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο ζε εζληθό – πεξηθεξεηαθό – ηνπηθό 

επίπεδν ηόζν ζε όηη αθνξά ηε απαζρόιεζε θαη ην εηζόδεκα όζν θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

εκπνξεπκαηηθώλ, επηβαηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ηε γεληθόηεξε 

αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη ηα γεληθόηεξα νθέιε – θόζηε γηα ηελ εζληθή – 

πεξηθεξεηαθή – ηνπηθή νηθνλνκία.  

7.6  Σερληθέο ππνδνκέο 

Θα πξέπεη λα γίλεη απνηύπσζε ησλ πθηζηάκελσλ βαζηθώλ δηθηύσλ (ΓΔΖ, ύδξεπζε, 

απνρέηεπζεο, νκβξίσλ θ.ιπ.) πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη λα γίλεη κηα 

θαηαξρήλ εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε απηά από ηελ πινπνίεζε ηνπ 

MASTERPLAN θαη λα δνζνύλ θαηεπζύλζεηο ζε όηη αθνξά ηπρόλ επεθηάζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο εθηηκάηαη όηη δύλαηαη λα απαηηεζνύλ θαη λα κειεηεζνύλ ζηα επόκελα 

ζηάδηα πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο. 

7.7  Ιζηνξηθό θαη Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

Θα πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ νη πεξηνρέο θαη ηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ην θαηά πόζν απηά κπνξνύλ λα 

ππνζηνύλ βιάβε (άκεζε ή έκκεζε) από ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ελάιηεο αξραηόηεηεο. 

7.8  Οηθνζπζηήκαηα - Υισξίδα - Παλίδα – Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ηπρόλ ζαιάζζηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη 

θπξίσο ζε νηθνηόπνπο πξνηεξαηόηεηαο, όπσο π.ρ. ιηβάδηα πνζεηδσλίαο θιπ. θαη θπξίσο ζηηο 
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επηπηώζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από εξγαζίεο επίρσζεο-θξεπίδσζεο θαη από 

ηπρόλ βπζνθνξήζεηο. 

7.9  Αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ  

Θα πξέπεη λα γίλεη θαη’ αξρήλ αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ζην αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ 

από ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN (θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, από ηελ 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην νδηθό δίθηπν ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο γηα ηελ 

πξόζβαζε ζην ιηκέλα ζύκθσλα κε ην πξνηεηλόκελν από ην MASTERPLAN ζρεδηαζκό 

θαζώο θαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρώξα ζηε ζαιάζζηα θαη ρεξζαία 

δώλε ηνπ ιηκέλα). Θα πξέπεη λα πξνηαζνύλ θαηεπζύλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε ζηηο ΜΠΔ ησλ επηκέξνπο έξγσλ όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο (π.ρ. πεξηνρή δηεξεύλεζεο ηεο πξνβιεπόκελεο επίπησζεο 

ζην αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ, ξύπνη πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζζνύλ θ.ιπ.). 

7.10 Αθνπζηηθό πεξηβάιινλ 

Θα πξέπεη λα γίλεη θαη’ αξρήλ αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ζην αθνπζηηθό πεξηβάιινλ από 

ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN (θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, από ηελ 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην νδηθό δίθηπν ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο γηα ηελ 

πξόζβαζε ζην ιηκέλα ζύκθσλα κε ην πξνηεηλόκελν από ην MASTERPLAN ζρεδηαζκό 

θαζώο θαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρώξα ζηε ιηκεληθή δώλε θαη ρεξζαία 

δώλε ηνπ ιηκέλα).  

Θα πξέπεη λα πξνηαζνύλ θαηεπζύλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηηο Μ.Π.Δ. 

ησλ επηκέξνπο έξγσλ όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάι-

ινληνο (π.ρ. πεξηνρή δηεξεύλεζεο ηεο πξνβιεπόκελεο επίπησζεο ζην αθνπζηηθό πεξηβάιινλ, 

πεξηνρέο-ζεκεία όπνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εηδηθή αθνπζηηθή κειέηε θιπ.). 

7.11. Μήηξεο επηπηώζεσλ 

Παξνπζίαζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ ζα εθηηκεζνύλ από ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN ζε 

κνξθή κήηξαο κε δηάθξηζε απηώλ ζε αλαζηξέςηκεο – κεξηθώο αλαζηξέςηκεο – κε 

αλαζηξέςηκεο, άκεζεο – έκκεζεο, κόληκεο – παξνδηθέο, ζεηηθέο – αξλεηηθέο, ηζρπξέο – 

κέηξηεο – αζζελείο-νπδέηεξεο θιπ. 

8. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ην θεθάιαην απηό πέξαλ ησλ γεληθόηεξσλ θαη εηδηθόηεξσλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ MASTERPLAN, ζα πξέπεη λα δνζνύλ θαη θαηεπζύλζεηο-

πξνηάζεηο ζε όηη αθνξά ηπρόλ κειέηεο πνπ εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα εθπνλεζνύλ ζηα πιαίζηα 
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ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην MASTERPLAN, όπσο θπθινθνξηαθέο κειέηεο, αθνπζηηθέο κειέηεο, κειέηεο 

θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ, αθηνκεραληθέο κειέηεο θ.ιπ. 

9. ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΟΤ ΑΝΔΚΤΦΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΠΔ 

ην θεθάιαην απηό γίλεηαη κλεία ησλ ηπρόλ δπζθνιηώλ (όπσο ηερληθά ειαηηώκαηα ή έιιεηςε 

ηερλνγλσζίαο ή έιιεηςε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ) πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο. 

10. ΒΑΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ  ΚΑΙ  ΔΡΔΤΝΔ 

ην θεθάιαην απηό θαηαγξάθνληαη νη απνιύησο αλαγθαίεο πξόζζεηεο βαζηθέο κειέηεο θαη 

έξεπλεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθπνλεζνύλ πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: Δπηζπλαπηόκελα έγγξαθα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Σερληθά ζρέδηα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: Υάξηεο θαη ρέδηα ΜΠΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V:  Άιιεο κειέηεο (π.ρ. αθηνκεραληθή δηεξεύλεζε, κνληέια ζνξύβνπ ή 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο)  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΑ ΓΡΑΔΧΝ 

 

Σν αθόινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ αιιεινπρία ησλ δξάζεσλ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ 

MASTER PLANS θαη ησλ .Μ.Π.Δ. ιηκέλσλ δηεζλνύο ζεκαζίαο. 
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α) ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΚΑΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑ MASTER PLANS ΛΗΜΔΝΧΝ 

Π1.1 θνπηκόηεηα  

Κάζε Master Plan πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη θαη σο κε κηα εηδηθή γεσπιεξνθνξηαθή βάζε 

πνπ λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί έηζη ώζηε: 

1. Να πξνζθέξεη κηα ρσξηθή/ρξνληθή εηθόλα ηεο πθηζηάκελεο ρσξηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

ππνδνκώλ ηνπ ιηκέλα, ησλ πξνηεηλόκελσλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηδησθόκελσλ ηειηθώλ 

ζηόρσλ.  

2. Να κπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε GIS ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ιηκέλσλ (port GIS). 

3. Να απαληά απνηειεζκαηηθά ζε εξσηήκαηα (querying), λα ππνζηεξίδεη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη λα εμεηάδεη ελαιιαθηηθά ζελάξηα. 

4. Να ζπκβάιεη ζε γεληθόηεξεο γεσπιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο, αιιά θαη λα αληιεί 

δεδνκέλα από απηέο, αθνινπζώληαο θαλόλεο πξνηππνπνίεζεο γεσδεδνκέλσλ. 

5. Να επηηξέπεη ηε ζπζρέηηζε δηαθνξεηηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη Master Plans πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ιηκέλεο γηα ηε ζηξαηεγηθή ζύγθξηζε θαη 

παξαθνινύζεζή ηνπο. 

Π1.2 Οδεγίεο  

1. Όια ηα δεδνκέλα ελόο master plan πξέπεη λα αθνινπζνύλ όζν ην δπλαηόλ απνδεθηά 

ζπζηήκαηα ρσξηθήο θαη ζεκαηηθήο αλαθνξάο (θαηεγνξηνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, 

nomenclatures) ώζηε λα ππνζηεξίδεηαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα, κε άιια master plans αιιά 

θαη ε ζύλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή αλαπηπμηαθά ζρέδηα. 

πγθεθξηκέλα: 

2. Όια αλεμαηξέησο ηα δεδνκέλα ζέζεο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό 

ύζηεκα Αλαθνξάο (ΔΓΑ ‘87). Γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ρσξνκεηξίαο, εμππεξεηεί ε 

αμηνπνίεζε ηεο δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο εληνπηζκνύ όπσο γίλεηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΔΓΑ ’87 από ην Διιεληθό ύζηεκα Δληνπηζκνύ (HEPOS)
1
 ην νπνίν απνηειεί 

πινπνίεζε ηνπ ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) ζηελ Διιάδα. 

3. Τθηζηάκελα δεδνκέλα θαη δηαγξάκκαηα ζε δηαθνξεηηθό ζύζηεκα αλαθνξάο πξέπεη λα 

κεηαηξαπνύλ κε ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν επηζηεκνληθά ηξόπν (αθνινπζώληαο δειαδή 

θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνύο) ώζηε λα εληαρζνύλ ζηε βάζε. 

                                                 
 



 ειίδα 66 

4. Ζ θιίκαθα γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εθπόλεζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ ζρεδίσλ θπκαίλεηαη από 1:1.000 έσο 1:5.000, νξηδόκελε όκσο ζπγθεθξηκέλα θαηά 

πεξίπησζε θαη ζεκαηηθό επίπεδν. Απηή απνηειεί βαζηθή θιίκαθα θαη γηα άιιεο 

ζπζρεηηδόκελεο θαηαγξαθέο γεο, όπσο είλαη ην θηεκαηνιόγην αζηηθήο θιίκαθαο, ν 

αηγηαιόο θαη ε παξαιία. Από απηή ηελ θιίκαθα κπνξεί λα παξαρζεί κέζσ δηαδηθαζίαο 

γελίθεπζεο κηα πην επνπηηθή παξνπζίαζε θιίκαθαο 1:10.000.  

5. Σα Master Plans πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ επηθαηξνπνηεκέλα ππόβαζξα, έγθπξα 

αλαθνξηθά κε ρώξν, ρξόλν, ζέκα, αλάιπζε, θαη αθξίβεηα-πνηόηεηα. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη, ε πθηζηάκελεο γξακκέο αηγηαινύ θαη παξαιίαο, ε αθηνγξακκή ηεο 

ΤΤΠΝ ζηελ θαιύηεξή ηεο αλάιπζε, ην αλάγιπθν, ν νξζνθσηνράξηεο ησλ παξάθηησλ 

πεξηνρώλ (ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΔ), ε ρξήζε/θάιπςε γεο, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

δεδνκέλα, πεξηβαιινληηθέο δώλεο, πνιενδνκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο δώλεο , θ.ά. 

6. Σα γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα ζεκαηηθά επίπεδα ησλ MasterPlans πξέπεη 

λα παξαδίδνληαη ςεθηαθά, νξγαλσκέλα ζε βάζε δεδνκέλσλ-κεηαδεδνκέλσλ, ζύκθσλα 

κε ηα γεληθά πξόηππα ηεο Οδεγίαο INSPIRE θαη ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε 

κειέηεο. Να ιεθζεί ππόςε πσο ηα δεδνκέλα ησλ MasterPlans Ληκέλσλ άπηνληαη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθώλ επηπέδσλ ηεο Οδεγίαο INSPIRE
2
, όπσο ηα «Γίθηπα νδηθώλ, 

ζηδεξνδξνκηθώλ, αεξνπνξηθώλ θαη πδάηηλσλ κεηαθνξώλ θαη νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο» 

(Παξάξηεκα Η.7), «Χθεαλνγξαθηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά» (Παξάξηεκα ΗΗΗ.15) 

θαη «Θαιάζζηεο Πεξηνρέο» (Παξάξηεκα ΗΗΗ.16)  
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β)   ΤΝΙΣΧΜΔΝΗ ΟΜΑΓΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Ζ ζπληζηώκελε νκάδα πινπνίεζεο ππεξεζηώλ γηα ηηο απαηηνύκελεο θαηά ηα σο άλσ αληηθείκελα 

ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από κειεηεηηθά γξαθεία / κειεηεηέο ησλ εμήο θαηεγνξηώλ: 

α) Γηα ην Masterplan 

 Πνιενδνκηθέο θαη Ρπκνηνκηθέο Μειέηεο  

 Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Γηακόξθσζεο Δμσηεξηθώλ Υώξσλ 

  Μειέηεο πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ  

  Μειέηεο Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 Μειέηεο Σνπνγξαθίαο  

Δπηπιένλ απαηηείηαη ε πξόβιεςε εηδηθώλ ζπκβνύισλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

κειεηώλ: 

 Υσξνηαμηθέο θαη Ρπζκηζηηθέο Μειέηεο 

 Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Κηηξηαθώλ Έξγσλ 

 Μειέηεο Μεραλνινγηθέο – Ζιεθηξνινγηθέο – Ζιεθηξνληθέο 

β) γηα ηηο ΜΠΔ 

 Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο  

Με ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία ησλ κειεηεηηθώλ γξαθείσλ / κειεηεηώλ ηεο νκάδαο κειέηεο 

ηνπ Masterplan 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2  

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Ονομαςύα Σρϊπεζασ  

Κατϊςτημα  

  

(Δ/νςη, Οδόσ/Αριθμόσ, Σ.Κ., fax)  Ημερ/νύα ϋκδοςησ  

 ΕΤΡΩ  

 

Προσ: ΟΛΡ Α.Ε., Ακτό Ανδρϋα Παπανδρϋου, Λιμϊνι Ραφόνασ, 19009. 

   

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ.   ΕΤΡΩ: #1.180,00# 

 

Έχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυώμεθα δια τησ παρούςασ εγγυητικόσ επιςτολόσ 

ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι 

του ποςού των ΕΤΡΩ  #1.180,00#  

υπϋρ τησ Εταιρεύασ ………..  Δ/νςη…………………  

δια την ςυμμετοχό τησ εισ τον διενεργούμενο διαγωνιςμό τησ   

για……………, ςύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.      /2015 Διακόρυξό ςασ. 

Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει μόνο τισ από την ςυμμετοχό εισ τον ανωτϋρω διαγωνιςμό απορρϋουςεσ 

υποχρεώςεισ τησ εν λόγω Εταιρεύασ καθ’ όλο το χρόνο ιςχύοσ τησ. 

Σο παραπϊνω ποςό τηρούμε ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ με μόνη την δόλωςό ςασ, ολικϊ ό 

μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋροσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ 

απαύτηςησ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον 

τϋλοσ χαρτοςόμου. 

Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών μασ επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημόςιο και 

ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχει 

καθοριςθεύ από το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 

ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνοσ  ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ ϋνα (1) μόνα του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, όπωσ 

ςχετικϊ αναφϋρεται ςτην προκόρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότησ : 

 ………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνύα Έκδοςησ :  

………………………………………………………………………………………… 

Προσ: ΟΛΡ Α.Ε., Ακτό Ανδρϋα Παπανδρϋου, Λιμϊνι Ραφόνασ, 19009. 

 

Εγγύηςό μασ υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΤΡΩ ………………… 

Έχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργϋτημα τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ υπϋρ τησ Εταιρεύασ 

………………………………………………, οδόσ ………………………………, αριθμόσ ………………………… (ό ςε 

περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ υπϋρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) 

……………………………, κλπ. ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ εταιρειών), 

μϋχρι το ποςόν των ΕΤΡΩ ……………………………………………… ςτο οπούο και μόνο περιορύζεται η εγγύηςό 

μασ για την καλό εκτϋλεςη του ϋργου και την πιςτό εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ από τον 

παραπϊνω ανϊδοχο υπϋρ του οπούου εγγυόμαςτε και την οποιαδόποτε απαύτηςη του κυρύου του 

ϋργου κατ' αυτού, που πηγϊζει από την ςύμβαςη για το ϋργο 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Από την εγγύηςη αυτό θα απαλλϊξουμε τον παραπϊνω για τον οπούον ϋχουμε εγγυηθεύ μετϊ την 

επιςτροφό τησ παρούςασ ό με βϊςη ϋγγραφη εντολό ςασ. Σο παραπϊνω ποςό τηρούμε ςτη διϊθεςό 

ςασ και θα ςασ καταβϊλλουμε χωρύσ αντύρρηςη, ολικϊ ό μερικϊ, ςε περύπτωςη ολικού ό μερικού 

καταλογιςμού τησ εγγύηςησ ςε βϊρουσ αυτού υπϋρ του οπούου εκδόθηκε η παρούςα μϋςα ςε τρεισ (3) 

ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ προσ εμϊσ. 

 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον 

τϋλοσ χαρτοςόμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών μασ επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημόςιο και 

τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ δεν υπερβαύνει το όριο εγγυόςεων που ϋχει 

καθοριςτεύ από το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4.1:  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΤΡΙΟΣΕΡΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΤΗ 

 

 

 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ:    (Σύθεται η επωνυμύα τησ Εταιρύασ η του Υυςικού προςώπου που 

αφορϊ ο  κατϊλογοσ. ε περύπτωςη ςύμπραξησ υποβϊλλεται 

ξεχωριςτόσ κατϊλογοσ για κϊθε μϋλοσ αυτόσ.) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ:          (Σύθεται η κατηγορύα μελϋτησ που αφορϊ ο κατϊλογοσ. Πχ κατηγορύα 

11 Λιμενικϊ Έργα.)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ/ΤΜΥΨΝΗΣΙΚΟΤ/ΕΡΓΟΤ :                (Σύθεται ο πλόρησ τύτλοσ του ϋργου 

όπωσ αναγρϊφεται ςτην ςύμβαςη) 

 

 ΥΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΗ: (Σύθεται ο πλόρησ τύτλοσ του φορϋα, Κύριοσ του ϋργου, 

Προώςτϊμενη Αρχό, Δ/νουςα Τπηρεςύα π.χ. ΤΠΕΦΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. 

/ Δ/νςη Δ7  Σμ. Α) 

 

ΣΑΔΙΟ : (Αναγρϊφεται το ςτϊδιο δηλαδό εϊν εύναι ολοκληρωμϋνο ό ςε 

εξϋλιξη.).  

 

 ΑΝΑΔΟΦΟ: (Αναγρϊφεται ο πλόρησ τύτλοσ του Αναδόχου ςχόματοσ.  ε 

περύπτωςη ύμπραξησ αναγρϊφονται όλοι οι εταύροι αυτόσ.  ε 

περύπτωςη Κ/Ξ ο τύτλοσ τησ Κ/Ξ και όλοι οι εταύροι αυτόσ.)   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ: (Σύθεται η ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ύμβαςησ.)  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΤΜΒΑΗ: (Σύθεται η ημερομηνύα ϋγκριςησ τησ ύμβαςησ μαζύ με τον 

αριθμό τησ εγκριτικόσ απόφαςησ. Αν δεν ϋχει γύνει ακόμα η 

ϋγκριςη αναφϋρονται οι λόγοι. Αν ϋχει εγκριθεύ ενδιϊμεςο 

ςτϊδιο αναγρϊφεται η ημερομηνύα και η εγκριτικό απόφαςη.) 

     

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ:   (Γύνεται ςυνοπτικό περιγραφό των τεχνικών χαρακτηριςτικών 

του ϋργου/υπηρεςιών  και του μεγϋθουσ του με 

χαρακτηριςτικϊ ποςοτικϊ ςτοιχεύα, κατϊ τρόπο που να 

προκύπτει ςαφώσ το αντικεύμενο και να εύναι δυνατόν η 

Τπηρεςύα να το αξιολογόςει εϊν ανόκει η όχι ςε παρόμοιασ 

φύςησ με τισ υπό ανϊθεςη υπηρεςύεσ.  Μπορεύ να γύνεται 

περιγραφό των ιδιαιτεροτότων του αντικειμϋνου, δυςκολιών 

κ.λ.π κατϊ την κρύςη του υποψηφύου.) 

    

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ  / ΕΡΓΟΤ: (Αναγρϊφεται ο προώπολογιςμόσ.)  
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 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγρϊφεται η τελικό αμοιβό ςύμβαςησ.) 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ: (Αναγρϊφεται το εύδοσ του πιςτοποιητικού που υποβϊλλεται 

π.χ. Βεβαύωςη Εργοδότη, Εγκριτικό απόφαςη, Τ.Δ. υποψηφύου 

κλπ.) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(Ο κατϊλογοσ ςυμπληρώνεται με τουλϊχιςτον δύο (2) ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών παρόμοιασ 

φύςησ Master Plan. Εύναι δυνατόν να αναγρϊφονται και ολοκληρωμϋνα ςτϊδια εκπονουμϋνων 

ςυμβϊςεων. ) 

 

 

 

   (Σόποσ – Ημερομηνύα) 

 

   φραγύδα – Τπογραφό 

   Νομύμου Εκπροςώπου 

 

 

 

 

ημεύωςη:  Σο υπόψη παρϊρτημα μπορεύ να υποβληθεύ και ωσ πύνακασ με μορφό ςτηλών, 

των οπούων τα περιεχόμενα θα εύναι ακριβώσ τα ύδια και χωρύσ καμιϊ 

αλλούωςη από τα ζητούμενα ςτο παρόν υπόδειγμα. 



   

 

   

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4.2  

(ΜΟΝΟ  ΟΣΑΝ  ΖΗΣΕΙΣΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ) 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΑΣΟΜΨΝ ΟΜΑΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ: (Σύθεται ο τύτλοσ τησ Εταιρύασ η του Υυςικού προςώπου που αφορϊ ο πύνακασ. 

                                       ε περύπτωςη ςύμπραξησ αναγρϊφονται όλα τα μϋλη αυτόσ.) 

 

α/

α 

 

Ονοματεπώνυμο 

Σύτλοσ ςπουδών 

(Διπλ/χοσ ΑΕΙ, κλπ – 

Ειδικότητα) 

Θϋςη 

ςτο υποψόφιο 

ςχόμα 

 

Επαγγελματικό 

 Εμπειρύα 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Σόποσ – Ημερομηνύα) 

 

φραγύδα – Τπογραφό 

Νομύμου Εκπροςώπου 



   

 

   
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4.3 

(ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΦΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ) 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ  ΗΜΕΙΨΜΑ 

 

  

  

1.  Επώνυμο :   

 

2.  Όνομα :    

 

3.  Ημερομηνύα και τόποσ γϋννηςησ :    

 

4.  Τπηκοότητα :   

 

5.  Οικογενειακό Κατϊςταςη :    

 

6.  Εκπαύδευςη :  

 

ΊΔΡΤΜΑ:    

Ημερομηνία:  

Από (μήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχύο:  
 

(ε περύπτωςη ςπουδών ςε περιςςότερα του ενόσ Ιδρύματα ό περιςςότερα του 

ενόσ πτυχύα ο πύνακασ τροποποιεύται κατϊλληλα). 

   

 

7.  Γλώςςεσ: (Βαθμού 1 ϋωσ 5 για την ικανότητα, όπου  5 εύναι το ϊριςτα) :  

ΓΛΨΑ   ΑΝΣΙΛΗΧΗ 
ΠΡΟΥΟΡΙΚΟ 

ΛΟΓΟ 

ΓΡΑΠΣΟ 

ΛΟΓΟ 

Ελληνικϊ       

    

 
      

(Προςτύθενται ό αφαιρούνται ςειρϋσ ανϊλογα). 

 

 

8. Μϋλοσ επαγγελματικών οργανιςμών :  

 

 

 

9.  Παρούςα θϋςη: (Αναγρϊφεται η ςημερινό απαςχόληςη - θϋςη ςε Επιχεύρηςη, 

Οργανιςμό Δημοςύου ό Ιδιωτικού τομϋα, ελεύθεροσ επαγγελματύασ κλπ). 
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10.  Έτη επαγγελματικόσ εμπειρύασ: (Αναγρϊφονται τα ςυνολικϊ ϋτη 

πραγματικόσ επαγγελματικόσ εμπειρύασ ςτο εξειδικευμϋνο αντικεύμενο του 

τομϋα  των μελετών και όχι τα ϋτη από κτόςεωσ πτυχύου). 

 

   

   

 

11.  Κύρια προςόντα:  (Αναγρϊφονται τα κύρια προςόντα και ικανότητεσ του 

ατόμου που προκύπτουν από την μϋχρι ςόμερα επαγγελματικό και ϊλλη 

εμπειρύα του). 

 

 

 

12. Επαγγελματικό απαςχόληςη:  

(Αναγρϊφεται η απαςχόληςη του ςε όλεσ τισ μϋχρι ςόμερα Επιχειρόςεισ ό 

Τπηρεςύεσ ξεκινώντασ από την ςημερινό θϋςη απαςχόληςησ ςε ςχϋςη πϊντα με 

το εξειδικευμϋνο αντικεύμενο του τομϋα  των μελετών. Δύδονται ςτοιχεύα όπωσ η 

χρονικό διϊρκεια παραμονόσ ςε κϊθε διαφορετικό Επιχεύρηςη ό Τπηρεςύα ό 

ενδεχομϋνωσ διαφορετικό θϋςη, οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ που εύχε ςε κϊθε 

θϋςη). 

 

Φρονικό διϊρκεια: Από (μόνασ/ϋτοσ) ϋωσ (μόνασ/ϋτοσ) 

Φώρα: 

Ονομαςύα Επιχεύρηςησ – Τπηρεςύασ: 

Θϋςη ςτην Επιχεύρηςη – Τπηρεςύα: 

Αρμοδιότητεσ – ευθύνεσ: 

 

 

Φρονικό διϊρκεια: Από (μόνασ/ϋτοσ) ϋωσ (μόνασ/ϋτοσ) 

Φώρα: 

Ονομαςύα Επιχεύρηςησ – Τπηρεςύασ: 

Θϋςη ςτην Επιχεύρηςη – Τπηρεςύα: 

Αρμοδιότητεσ – ευθύνεσ: 

 

 

 

13. Εμπειρύα ςχετικό με την υπό ανϊθεςη παροχό υπηρεςύασ : 

(Η αναγραφό ξεκινϊ από τισ πλϋον πρόςφατεσ παροχϋσ υπηρεςύασ.  Σύθεται ο 

ύδιοσ χρονικόσ περιοριςμόσ που αναγρϊφεται ςτο Τπόδειγμα 1 του 

Παραρτόματοσ 4.   Η εμπειρύα αναφϋρεται πϊντα ςτο εξειδικευμϋνο αντικεύμενο 

του τομϋα  τησ παροχόσ υπηρεςιών παρόμοιασ φύςησ. 
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ΦΨΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

Από (μόνασ/ϋτοσ) 

Έωσ (μόνασ/ϋτοσ) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ         

ΘΕΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                    Σόποσ – 

Ημερομηνύα 

 

          ό 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


