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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ όπως εκπροσωπείται από την Λιµενική Επιτροπή 
είναι ο Κύριος του Εργου και «Αναθέτουσα Αρχή»). 

Για την µελέτη, κατασκευή και παραλαβή των Έργων ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Προϊσταµένη Αρχή είναι ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας,  

• ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, µε έδρα την Άµφισσα 
και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας (εφεξής και 
«Υπηρεσία»), η οποία υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, µε βάση το Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/27-12-2010), όπως ισχύει. 

Στο πλαίσιο της βεβαίωσης της τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών του 
προσφερόµενου εξοπλισµού, που προτείνει για την λειτουργία του Τ.Λ.  ο Ανάδοχος, 
η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύµβασης να 
υποστηριχθεί από ειδική «Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων», ύστερα από σχετική  
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,  

Η Αναθέτουσα Αρχή και το Υπουργείο Πολιτισµού – Τουρισµού (δια της αρµοδίας  
Γ.Γ. Τουρισµού), θα έχουν την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου της εφαρµογής των 
λοιπών συµβατικών όρων κατά την υλοποίηση της Σύµβασης, όπως ορίζεται από 
τον  Ν. 2160/2003 και ισχύει σήµερα. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης είναι η λήψη υπηρεσιών 
Αυτοχρηµατοδότησης για τη Μελέτη,  Κατασκευή των αναγκαίων συµπληρωµατικών 
έργων στη χερσαία ζώνη, καθώς και της προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού, 
έναντι της Μακροχρόνιας Παραχώρησης της Εκµετάλλευσης, Συντήρησης και 
Λειτουργίας του Τουριστικού Λιµένα Ιτέας. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

3.1. Αντικείµενο του παρόντος έργου αποτελεί: 

(α) η κατάρτιση των απαιτούµενων σχεδίων και µελετών, η κατασκευή των 
απαιτούµενων µε βάση τη χωροθέτηση του Τ.Λ. κτιριακών έργων της 
χερσαίας ζώνης, η εκτέλεση εργασιών  επισκευής των υπαρχόντων κτιρίων, 
καθώς και η παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
και λειτουργία του Τουριστικού Λιµένα της Ιτέας η οποία βρίσκεται στην 
ιδιοκτησία του Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας,  

 (β) η προµήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαιτούµενου πάγιου 
κινητού εξοπλισµού που κρίνεται απαραίτητος για την απρόσκοπτη, ασφαλή 
και σύγχρονη λειτουργία του τουριστικού λιµένα. 

Τα ανωτέρω (α) και (β) καλούνται εφεξής και ως «ελάχιστα αναγκαία 
αναπτυξιακά έργα». Τα ελάχιστα αναγκαία κτιριακά έργα είναι εκείνα που 
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προβλέπονται στην απόφαση χωροθέτησης του Λιµένα, ενώ το σύνολο των 
ελάχιστων αναπτυξιακών έργων περιγράφονται στον Πίνακα 1 της Ενότητας 
5 της παρούσας. 

(γ) η κατάρτιση των λοιπών µελετών για την κατασκευή – εφαρµογή πιθανών  
προαιρετικών έργων και παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών που κατά την 
άποψη του υποψηφίου Αναδόχου απαιτούνται για την  ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του ως άνω λιµένα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
Ιστοσελίδα του λιµένος απ’ όπου δίνονται διαδικτυακές πληροφορίες, 
Passenger - Information Display System (P-IDS), Σύστηµα Wi Fi σε όλο τον 
επιβατικό λιµένα, Port – Management Information System (P-MIS), κ.ο.κ.,),  
καλούµενα εφεξής και ως «προαιρετικά αναπτυξιακά έργα», των οποίων 
το περιεχόµενο επί ποινή αποκλεισµού δεν θα αντιστρατεύεται τα 
προβλεπόµενα έργα υποδοµής στο οικείο ΦΕΚ Χωροθέτησης, 

• µε αντάλλαγµα την παραχώρηση σε αυτόν της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, 
συντήρησης και εκµετάλλευσης του Τουριστικού λιµένα της Ιτέας και για χρονική 
διάρκεια εικοσιπέντε (25) ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
προβλεπόµενης  Σύµβασης Παραχώρησης µε το Υπουργείο Πολιτισµού – 
Τουρισµού και,  

• έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που θα συνίσταται στην καταβολή, ετήσιου 
ανταλλάγµατος από τον Ανάδοχο: α. στην Αναθέτουσα Αρχή και, β. στο 
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και, το οποίο θα αναπροσαρµόζεται κάθε 
χρόνο, όπως  ορίζεται στην παράγραφο 21.5 της παρούσας. Ο τρόπος 
καταβολής στο τελευταίο, θα ορίζεται στη Σύµβαση του Αναδόχου µε το 
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, όπως προβλέπει ο 2160/1993 για τον 
«Φορέα ∆ιαχείρισης». 

Τα προαιρετικά αναπτυξιακά έργα συµπληρώνουν τα ελάχιστα αναγκαία 
αναπτυξιακά έργα και αξιολογούνται ως πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου µόνο 
εάν περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο από τον υποψήγιο «Σχέδιο Ανάπτυξης, 
Εκµετάλλευσης και Λειτουργίας του Τουριστικού Λιµένα» (ΣΑΕΛ), ή Επενδυτικό 
Πρόγραµµα του Τ.Λ. της Ιτέας (βλ. παράγραφο 3.5). 

 
3.2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
Ο λιµένας της Ιτέας κατατάσσεται σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 
3514.96/02/92 (ΦΕΚ Β’ 440/07-07-1992) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Εξωτερικών και Εµπορικής 
Ναυτιλίας, στην κατηγορία «Λιµένες µείζονος ενδιαφέροντος»  και χωροθετήθηκε µε 
την Υπουργική Απόφαση Χωροθέτησης του Τουριστικού λιµένα στην Ιτέα (αρ. 
Τ.712/16/2/2000 Υπουργού Ανάπτυξης). Το εµβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι 
24.700 τ.µ. και της θαλάσσιας ζώνης 26.000 τ.µ. δυναµικότητας 146 ελλιµενισµένων 
σκαφών στη θάλασσα και 60 θέσεων εναποθέτησης σκαφών στην ξηρά, σύµφωνα 
µε το άρθρο 31 του Ν. 2160/93. 

Το συνολικό εµβαδόν του κτηριολογικού προγράµµατος προς χρήση-εκµετάλλευση 
στη χερσαία ζώνη είναι 711 τ.µ. µε συνολικό συντελεστή δόµησης 
Σ.∆.=711/24700=0,029. Από το κτιριολογικό σύνολο σήµερα είναι υλοποιηµένο µόνο 
ένα µέρος, ενώ 436 τ.µ. δεν έχουν ακόµα κατασκευαστεί.  

Ο Τουριστικός Λιµένας δεν πληροί τις προϋποθέσεις να είναι Μαρίνα τουριστικών 
σκαφών  χωρίς τα προβλεπόµενα κτίρια, την λειτουργία υποδοµών φιλοξενίας – 
ελέγχων, σίτισης κ.λπ.– καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων επισκευής και 
συντήρησης σκαφών, όπως θα προβλέπει ο κανονισµός λειτουργίας και, όπως ρητά 
προβλέπεται από το Ν. 2160/2003 και το ΦΕΚ Χωροθέτησης του Τ.Λ.   
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Φορέας ∆ιαχείρισης της Μαρίνας κατά την έννοια του Ν. 2160/03 σήµερα είναι το 
Λιµενικό Ταµείο Φωκίδας.  Ο Ανάδοχος θα συστήσει ανώνυµη εταιρεία ειδικού 
σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα αποτελέσει τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Λιµένα και η 
οποία θα συνάψει σχετική σύµβαση µε το Υπουργείο Πολιτισµού – Τουρισµού. 
Θίγεται ότι η Σύµβαση αυτή υπογράφεται συµπληρωµατικά µε την Σύµβαση που θα 
υπογράψει ο Ανάδοχος µε την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού. 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης υποχρεούται να χρησιµοποιεί τον τουριστικό λιµένα κατά τη 
φύση και τον προορισµό του, τηρώντας τις διατάξεις του ν. 2160/1993, κεφάλαιο Γ΄, 
όπως αυτές ισχύουν, την κειµένη Νοµοθεσία, τον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας των 
Τουριστικών Λιµένων, τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας του όπως θα εγκριθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 31α. του Ν. 2160/93, απαγορευόµενης 
οποιασδήποτε µεταβολής της χρήσης του. 

 
3.3. Στο Συµβατικό αντικείµενο του Έργου, το οποίο εκτελείται µε χρηµατοδότηση 
του Αναδόχου, περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον: 
• Οι απαιτούµενες µελέτες για την λήψη της οικοδοµικής άδειας, µελέτες 
αρχιτεκτονικών έργων, µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών έργων, καθώς  και κάθε 
άλλης µελέτης που είναι απαραίτητη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την 
κατασκευή / ολοκλήρωση των έργων του τουριστικού λιµένα, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων κτιριακών και λοιπών συνοδευτικών 
λειτουργιών. 

• Η κατασκευή των «ελάχιστων αναγκαίων αναπτυξιακών έργων», όπως 
περιγράφονται στον Πίνακα 1 της Ενότητας 5. 

• Συµπληρωµατικές έρευνες και κατασκευές, που απαιτούνται για λειτουργία και 
χρήση του τουριστικού λιµένα, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση και 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µετά την κατασκευή των νέων κτηρίων 
ως και η αποκατάσταση των πεζοδροµίων και του οδοστρώµατος από τυχόν 
φθορές.  

• Η µελέτη και κατασκευή των παράλληλων έργων (∆ίκτυα Ο.Κ.Ω.) και η 
µεταφορά των υφιστάµενων δικτύων Ο.Κ.Ω. των νέων κτιρίων και 
εγκαταστάσεων που προβλέπονται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιµένα, όπου 
και εφόσον αυτό απαιτηθεί (βλ. Πίνακα 1, ενότητα 5). 

• Η σύνταξη και προώθηση των αναγκαίων «Φακέλων» στις αρµόδιες υπηρεσίες, 
η έκδοση των οικοδοµικών αδειών και κάθε άλλης άδειας που απαιτείται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου. 

• Η χρήση, οργάνωση, διαχείριση της λειτουργίας και εκµετάλλευση του 
τουριστικού λιµένα. 

• Η κατά τη διάρκεια της Παραχώρησης συντήρηση των εγκαταστάσεων και η 
«βαριά συντήρηση» του Λιµένα, σύµφωνα µε Πρόγραµµα Συντήρησης που  
υποβάλλει ο Ανάδοχος (βλ. άρθρο 6 Παραρτήµατος 1). 

• Οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που θα απορρέουν α. από τη Σύµβαση 
µε το Υπουργείο Πολιτισµού – Τουρισµού (Γ.Γ. Τουρισµού) και, β. από τη 
Σύµβαση µε το Λιµενικό Ταµείο Φωκίδας (Αναθέτουσα Αρχή). 

 
Συνάγεται ότι στόχο του παρόντος ∆ιαγωνισµού αποτελεί η ανάδειξη Στρατηγικού 
Επενδυτή, ο οποίος µέσω της σύµβασης παραχώρησης, θα έχει την ευθύνη και θα 
αναλάβει τους αντίστοιχους κινδύνους της µελέτης – κατασκευής του Έργου, καθώς 
επίσης και της χρηµατοδότησης και λειτουργίας του Έργου, µε σύγχρονους όρους 
ποιότητας, ασφάλειας και πληρότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος (εφεξής και «Στρατηγικός Επενδυτής»), καλύπτοντας τους 
ελάχιστους όρους του Επενδυτικού Σχεδίου, θα έχει την ευελιξία να προσθέσει ή 
προσαρµόσει αυτούς, στο πλαίσιο της µεθοδολογικής του Πρότασης, 
διαµορφώνοντας συγκεκριµένη και δεσµευτική Πρόταση, η οποία επιπρόσθετα θα 
πρέπει να τηρεί τα ισχύοντα πολεοδοµικά δεδοµένα του τουριστικού λιµένα της Ιτέας. 
Για την υποβοήθηση των υποψηφίων επενδυτών όσον αφορά στις εκτιµήσεις 
βιωσιµότητας της επένδυσης, παρατίθενται σχετικά στοιχεία στο Παράρτηµα 4 
(Ενδεικτική Τεχνοοικονοµική Προσέγγιση της Βιωσιµότητας της Επένδυσης).  Η 
ανάλυση αυτή είναι υποβοηθητική και δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα ούτε για την 
Αναθέτουσα Αρχή ούτε για τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

 

3.4. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της παρούσας ∆ιακήρυξης και όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία του ∆ιαγωνισµού έχουν συνταχθεί µε καλή πίστη, οι 
συντάκτες τους δεν υποστηρίζουν ότι είναι εξαντλητικά ή ότι έχουν επιβεβαιωθεί από 
ανεξάρτητο φορέα. Ούτε το Λιµενικό Ταµείο Φωκίδας, ούτε η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, προστηθέντες, εκπροσώπους ή 
συµβούλους αυτών έχουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, 
ακρίβεια ή πληρότητα της ∆ιακήρυξης ή των πληροφοριακών στοιχείων του 
∆ιαγωνισµού  και δεν δεσµεύονται ούτε παρέχουν οποιαδήποτε ρητή ή τεκµαιρόµενη 
εγγύηση, όσον αφορά στα στοιχεία αυτά κατά τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 
Συνεπώς, µε την παρούσα οι συντάκτες αποποιούνται οποιασδήποτε σχετικής 
ευθύνης που πηγάζει από τα παραπάνω.  

Η ∆ιακήρυξη δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως σύσταση για τη διενέργεια επενδύσεων 
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής και του Λιµενικού Ταµείου προς τους 
∆ιαγωνιζόµενους. Κάθε πρόσωπο, προς το οποίο διατέθηκε η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
πρέπει να πραγµατοποιήσει τη δική του, ανεξάρτητη αξιολόγηση του Έργου 
προβαίνοντας σε σχετική διερεύνηση και λαµβάνοντας τις επαγγελµατικές 
συµβουλές, που το πρόσωπο αυτό θεωρεί απαραίτητες.  

Κανένα σηµείο της ∆ιακήρυξης δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
υπόσχεση ή δήλωση για τις τελικές αποφάσεις  του Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας 
αναφορικά µε το Έργο, οι οποίες θα εξαρτηθούν, εν µέρει, από το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού.  

Η συµµετοχή στη διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) αποτελεί τεκµήριο ότι ο 
Προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των όρων που περιέχονται στη ∆ιακήρυξη και τα 
Παραρτήµατα αυτής και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 

3.5. Οι διαγωνιζόµενοι στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους θα πρέπει να 
περιλάβουν το προτεινόµενο Σχέδιο Ανάπτυξης, Εκµετάλλευσης και Λειτουργίας 
του Τουριστικού Λιµένα (ΣΑΕΛ), συνοδευµένο από Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα  
και Αναλυτικό Προϋπολογισµό Κόστους, για την κατασκευή των αναγκαίων έργων 
και υπηρεσιών (βλ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Σηµειώνεται ότι στο ΣΑΕΛ ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει και τα «προαιρετικά αναπτυξιακά 
έργα», τα οποία πιθανά θα προτείνει, κρίνοντας ότι µε αυτά συµπληρώνονται 
λειτουργικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους εν δυνάµει χρήστες 
των υπηρεσιών του τουριστικού λιµένα. 

Η συνολική δαπάνη µελέτης και κατασκευής των ως άνω αναπτυξιακών έργων και 
υπηρεσιών και προµήθειας και εγκατάστασης του πάγιου κινητού εξοπλισµού δεν θα 
αξιολογηθεί ως ένα εκ των στοιχείων πλειοδοσίας, θα επιβαρύνει όµως τη 
βιωσιµότητα του εγχειρήµατος. Ως στοιχείο πλειοδοσίας θα αξιολογηθεί, το ύψος του 
ετησίου ανταλλάγµατος στο σύνολο της περιόδου παραχώρησης όπως στη συνέχεια 
αναφέρεται. 
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3.6. Ο Ανάδοχος, µετά την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής θα ιδρύσει 
Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), της οποίας µοναδικός µέτοχος θα 
είναι ο Ανάδοχος και θα προσέλθει σε τακτή προθεσµία για την υπογραφή 
Σύµβασης. Η  ΑΕΕΣ θα υπογράψει σχετική Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά 
και µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, µε την ιδιότητα του «Φορέα 
∆ιαχείρισης», κατά την έννοια του Ν. 2160/1993, όπως ισχύει και εφαρµόζεται. 

Οι µετοχές της εν λόγω ανώνυµης εταιρίας θα είναι ονοµαστικές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Σύµβασης και η συµµετοχή των µελών της κοινοπραξίας στο µετοχικό κεφάλαιο 
της ΑΕΕΣ θα είναι σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στη  ∆εσµευτική Προσφορά τους  και 
δεν θα µπορούν να µεταβιβαστούν, χωρίς την προηγούµενη έγκριση από την 
Αναθέτουσα Αρχή, µέχρις αποπεράτωσης των έργων και εγκαταστάσεων, 
προµήθειας του εξοπλισµού, εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου που αναφέρονται στην περίοδο προετοιµασίας και κατασκευής των έργων 
του Λιµένα από αυτή και τη νόµιµη παράδοση και παραλαβή τους από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Η έγκριση αυτή θα µπορεί να αφορά µέχρι το 20% του πλήθους 
των µετοχών της Εταιρείας. 

Οι µετοχές της ΑΕΕΣ θα µπορούν να µεταβιβάζονται κατά την περίοδο λειτουργίας 
και εκµετάλλευσης του Λιµένα ύστερα από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µέχρι 
του ποσού του 30% των µετοχών της Εταιρείας για κάθε 3ετία του συµβατικού 
χρόνου παραχώρησης. 

Για την περίπτωση της απορρόφησης ή συγχώνευσης της Εταιρείας από άλλη, της 
εισαγωγής της στο χρηµατιστήριο κ.ο.κ. απαιτείται οµοίως έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Για οποιαδήποτε µεταβολή στη µετοχική σύνθεση της ΑΕΕΣ µετά από αυτή 
την απόφαση, δεν ισχύει ο περιορισµός δέσµευσης ποσοστών.  

Σε περίπτωση που ο  Ανάδοχος ή µέλος αυτού, ή η Α.Ε.Ε.Σ. κατά τα οριζόµενα στο 
παρόν, δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις σύναψης της Σύµβασης (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, εάν ο Ανάδοχος δεν ιδρύσει Α.Ε.Ε.Σ., δεν προσκοµίζει τις 
Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης και των Έργων ή δεν 
προσκοµίσει τα αναγκαία και αιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύµβασης)΄, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και 
να προκαλέσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του στο 
∆ιαγωνισµό ή/και της καλής εκτέλεσης της Σύµβασης,  ως ποινικής ρήτρας υπέρ του 
∆ηµοσίου. 

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
αναδείξει ως Προσωρινό Ανάδοχο τον επόµενο στην κατάταξη ∆ιαγωνιζόµενο και θα 
επακολουθήσει η ίδια διαδικασία κατά τα αναφερόµενα παραπάνω. Σε κάθε 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο το 
∆ιαγωνισµό ή να τον επαναλάβει, άνευ οιουδήποτε δικαιώµατος των ∆ιαγωνιζοµένων 
αποζηµιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.  

 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

 

Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε εικοσιπέντε  (25) έτη από την ηµεροµηνία  
υπογραφής της σχετικής σύµβασης µε το Υπουργείο Πολιτισµού-Τουρισµού, 
συµπεριλαµβάνονται δε σε αυτά οι χρονικές περίοδοι: α. αδειοδότησης, ωρίµανσης 
και κατασκευής των έργων της χερσαίας ζώνης του Τ.Λ. Ιτέας και, β. εκµετάλλευσης, 
λειτουργίας και συντήρησης του τουριστικού λιµένα.  
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Η περίοδος αδειοδότησης, ωρίµανσης και κατασκευής των Εργων της χερσαίας 
ζώνης εκτιµάται ότι θα διαρκέσει το πολύ µέχρι ένα χρόνο, διάστηµα το οποίο ο 
υποψήφιος θα υπολογίσει και θα προτείνει στην προσφορά του.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση της Σύµβασης θα µπορεί µετά από 
αιτιολογηµένο αίτηµα του Αναδόχου να δώσει παράταση της περιόδου αδειοδότησης 
ωρίµανσης και κατασκευής πέραν του χρόνου που ο ίδιος έχει προτείνει, χωρίς όµως 
να παραταθεί η συνολική περίοδος εκµετάλλευσης, λειτουργίας και συντήρησης του 
τουριστικού λιµένα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να προβεί σε συνολική παράταση της περιόδου 
αδειοδότησης, ωρίµανσης και κατασκευής των έργων της χερσαίας ζώνης του Λιµένα 
ή/και του συµβατικού χρόνου παραχώρησης, εάν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα 
καθυστερήσεων που οφείλονται στην ίδια ή/και στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη της αρχικής σύµβασης, διατηρεί το δικαίωµα της 
προαίρεσης, σύµφωνα µε την παρ. 4β του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007, για την 
παράταση της συµβατικής κατά τα ανωτέρω οριζόµενα περιόδου παραχώρησης.  

Η περίοδος παραχώρησης δύναται να παραταθεί πέραν των εικοσιπέντε ετών µετά 
από πρωτοβουλία και διαπραγµάτευση των συµβαλλοµένων µέχρι το πολύ άλλα 
δέκα (10) έτη. Η διαπραγµάτευση για την παράταση της παραχώρησης δεν µπορεί 
να ξεκινήσει νωρίτερα από την παρέλευση του εικοστού (20ου) έτους της αρχικής 
σύµβασης παραχώρησης.  

Ο χρόνος έγκρισης των µελετών και παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή, των 
Έργων, της περιόδου αδειοδότησης, ωρίµανσης και κατασκευής συµπεριλαµβάνεται 
στη συµβατική χρονική διάρκεια της παραχώρησης των 25 ετών. Οι σχετικοί χρόνοι 
αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 (ΕΣΥ) της  παρούσας. Κατ’εξαίρεση επίσης, δεν 
περιλαµβάνονται στη διάρκεια παραχώρησης τυχόν καθυστερήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής, της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή/και άλλων Υπηρεσιών λόγω εξωγενών 
παραγόντων..  

 

5. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ  
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Τα «ελάχιστα αναγκαία αναπτυξιακά έργα» καθορίζονται από το φυσικό 
αντικείµενο των εργασιών ανά Οικοδοµικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) της Χερσαίας Ζώνης 
του Πίνακα 1.  

Ο προϋπολογισµός των 1.522.878,36 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, είναι 
ενδεικτικός και αφορά σε εκτίµηση της Αναθέτουσας Αρχής. Για τον προσδιορισµό 
του προϋπολογισµού των Έργων ως προς τις εκτιµήσεις των αποδόσεων της 
επένδυσης, ο υποψήφιος καλείται να προβεί στις δικές του εκτιµήσεις, Η παραλαβή 
των εργασιών του Αναδόχου από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα αφορά µόνο στο 
φυσικό αντικείµενο αυτών (βλ. και άρθρο 12 της ΕΣΥ). 
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Πίνακας 1: Εκτίµηση Συνολικού Κόστους της Επένδυσης 

Οικοδοµικό 
Τετραγωνο 

Εργασίες 
Υφιστάµενο 

(Υ) / Νέο 
(Ν) κτίριο 

Εµβαδόν (m) προς 
χρήση:  

Εκτιµώµενο 
Κόστος (€) ∆ηµόσιας 

Υπηρεσίας 

Στρατηγικού 
Επενδυτή 
λειτουργίας 
του Τ.Λ. 

 Ο.Τ.1 

Συντήρηση κτιρίου 
ελέγχου εισόδου 

Υ 
  

10 10.000,00 

Συντήρηση κτιρίου 
πυρόσβεσης 

Υ 
  

20 2.600,00 

Συντήρηση κτιρίου 
ηλεκτρικών πινάκων  

Υ 
  

12 1.560,00 

Συντήρηση κτιρίου Υ/Σ 
∆ΕΗ 

Υ 
  

25 3.250,00 

∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου  Υ   440 8.900,00 

 Ο.Τ.2 

Συντήρηση κτιρίου 
πύργου ελέγχου 

Υ 
  

6 780,00 

Συντήρηση κτιρίου 
γραφείου 

εξυπηρέτησης χρηστών 
Υ 

  

79 20.935,00 

Κατασκευή Λιµενικού 
Ταµείου 

Ν 80 
  

80.000,00 

Κατασκευή Τελωνείου Ν 80 
  

80.000,00 

Κατασκευή 
Λιµεναρχείου 

Ν 180 
  

180.000,00 

∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου 

Ν   1.853,28 55.890,00 

 
Συντήρηση Κτιρίου 

Εξόδου 
Y - 10 

∆εν 
χρησιµοποιείται 

 Ο.Τ.3 

Συντήρηση κτιρίου WC, 
λουτρά, πλυντήρια 

Υ 
  

65,00 8.450,00 

Συντήρηση κτιρίων 
γενικών αποθηκών 

Υ 
  

60,00 7.800,00 

∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου  

Υ 
  

634,68 12.780,00 

 Ο.Τ.4 

Κατασκευή 
Αναψυκτήριου 

Ν 
  

40,00 52.800,00 

Κατασκευή 
Καταστηµάτων 

Ν 
  

40,00 52.800,00 

∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου 

Ν 
  

1.494,60 45.300,00 
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Οικοδοµικό 
Τετραγωνο 

Εργασίες 
Υφιστάµενο 

(Υ) / Νέο 
(Ν) κτίριο 

Εµβαδόν (m) προς 
χρήση:  

Εκτιµώµενο 
Κόστος (€) ∆ηµόσιας 

Υπηρεσίας 

Στρατηγικού 
Επενδυτή 
λειτουργίας 
του Τ.Λ. 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

Κατασκευή φυλακίου 
προβλήτας 

Ν 

  

4 2.600,00 
Κατασκευή σταθµού 
καυσίµων-δεξαµενή 

Κατασκευή 
εγκαταστάσεων 

τεχνικής εξυπηρέτησης 
σκαφών 

Ν 

  

3.600 108.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ι 734.445,00 

Ηλεκτροµηχανολ
ογικές 

Εγκαταστάσεις 
και Παροχές 

Προµήθεια ειδικού Η/Μ 
εξοπλισµού   

Ν   300.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 1.034.445,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (8%) 
  

  82.755,60 

Μελέτες 
(αρχιτεκτονική, στατική 

Η/Μ, κλπ) 
Ν   107.057,40 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 1.224.258,00 
Αναθεώρηση   13.854,49 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.238.112,49 
Φ.Π.Α. (23%)   284.765,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.522.878,36 
 

Σηµειώνεται ότι στα κτίρια που έχουν ήδη κατασκευασθεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να 
εκτιµήσει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, επισκευής κ.λπ. Ειδικότερα, ο 
Ανάδοχος καλείται να εκτιµήσει την υφιστάµενη κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη το 
ΦΕΚ χωροθέτησης του Τ.Λ., τα έργα που έχουν κατασκευασθεί και εκείνα που κατά 
το ελάχιστον υπολείπονται ως προς το προβλεπόµενο κτιριολογικό πρόγραµµα του 
ΦΕΚ χωροθέτησης του Λιµένα, σύµφωνα µε τον παραπάνω Πίνακα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε προετοιµασία και ενηµέρωση «Τεχνικού 
Αρχείου» το οποίο θα περιέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες των Έργων (λιµενικών 
και χερσαίας ζώνης) που έχουν κατασκευασθεί (λ.χ. προδιαγραφές, προµελέτες, 
µελέτες και στοιχεία κατασκευής και παραλαβής των κατασκευασµένων έργων και 
εγκαταστάσεων) τα οποία θα περιληφθούν  στο «Γραφείο ∆εδοµένων» («Data 
Room»)  και θα τεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ∆ιακήρυξης σε επιτόπια γνώση 
και µελέτη από τους  Υποψήφιους, ύστερα από διατύπωση εγγράφου αιτήµατος και 
καθορισµού ηµεροµηνίας και ώρας επίσκεψης µε την αρµόδια Υπηρεσία.  

Η συντήρηση υφιστάµενων κτιρίων ή εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των «ελάχιστων 
αναγκαίων αναπτυξιακών  έργων» αφορά στην πλήρη αποκατάστασή τους, 
εξωτερικά και εσωτερικά, ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση τους και, 
επιπρόσθετα και δυνητικά, στην αισθητική «ευθυγράµµισή» τους µε την γενικότερη 
αρχιτεκτονική προσέγγιση του χώρου που θα παρουσιάσει ο Ανάδοχος στην 
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πρότασή του (MASTER PLAN). Η επισκευή των κτιρίων και η χρήση τους προκύπτει 
από το ΦΕΚ χωροθέτησης του Τ.Λ. (βλ. Πίνακα 1, Ο.Τ.2).  

Το καθεστώς τεχνικής συντήρησης και φύλαξης  των εγκαταστάσεων, καθώς και της 
συντήρησης των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών της υποδοµών από τον 
Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της παραχώρησης περιγράφεται στο άρθρο 12 της ΕΣΥ. 

 

6. ΤΕΥΧΗ  ΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – 
ΓΝΩΣΗ  ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

 

6.1. Τα τεύχη και σχέδια του ∆ιαγωνισµού για τη συµµετοχή σε αυτόν και τη σύνταξη 
τεχνικών και οικονοµικών προσφορών είναι τα εξής: 

α. Η παρούσα ∆ιακήρυξη 

β1. Η Σύµβαση Παραχώρησης της Χρήσης του Τ.Λ. (χερσαία και θαλάσσια ζώνη) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2160/93 (άρθρο 31 παρ. 7) σύµφωνα µε την 
απόφαση χωροθέτησής του 

β2. Το Σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης της Εκµετάλλευσης του Τ.Λ. µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και οι αναγκαίες παραχωρήσεις που κατά νόµο 
οφείλει να ενεργήσει η Γ.Γ. Τουρισµού. 

γ.  Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Νόµοι και σχέδια που χωροθετούν και οριοθετούν 
τον τουριστικό λιµένα 

δ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

 

6.2.   Τα συµβατικά τεύχη θα είναι κατά σειρά ισχύος τους τα παρακάτω: 

α. Η Σύµβαση  

β. Η Προσφορά του Αναδόχου 

γ Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 

δ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

στ. Το Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του έργου, όπως θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία και θα αποτελέσει συµβατικό στοιχείο µετά την έγκρισή του 

ζ. Η Μελέτη Εφαρµογής του Αναδόχου, όπως θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία 
και θα αποτελέσει συµβατικό στοιχείο µετά την ανάδειξή του ως Φορέα 
διαχείρισης, µέσω της παρούσας. 

 

6.3. Οι περιλαµβανόµενες στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης πληροφορίες των συνθηκών 
εκτέλεσης του Έργου είναι ενδεικτικές και παρέχονται µόνο προς διευκόλυνση του 
υποψηφίου στη σύνταξη της προσφοράς του, δεν είναι δυνατή δε από αυτά τα 
στοιχεία η δηµιουργία οποιασδήποτε αξίωσης του υποψηφίου κατά της Αναθέτουσας 
Αρχής. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αποκτήσουν ιδίαν αντίληψη και πλήρη γνώση 
της υφιστάµενης κατάστασης των υποδοµών, των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
και να τα λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη των προσφορών τους. Ενδεικτικά, οι 
διαγωνιζόµενοι θεωρείται ότι έχουν ιδίαν αντίληψη των νοµικών όρων κατασκευής και 
λειτουργίας, ως και της αρµοδιότητας των αρχών ελέγχου των πέριξ του τουριστικού 
λιµένα χώρων και των εµπορικών συνθηκών της περιοχής του τουριστικού λιµένα. 
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7. ΝΟΜΙΚΟ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
7.1.  Ο ∆ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε 
σφραγισµένες προσφορές), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα:  
 

1. Του Π.∆. 427/19-10-1987 (ΦΕΚ Α’ 191/2-11-1987), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, βάσει του οποίου καθορίζονται τα Αποφαινόµενα Όργανα του 
άρθρου 1 της παρούσας. 

2. Του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) ΚΕΦ. Γ΄ περί δηµιουργίας και λειτουργίας 
τουριστικών λιµένων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Της µε αριθµό Τ.712/16/2/2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης µε την 
οποία χωροθετήθηκε η Μαρίνα Ιτέας, 

4.  Της µε αριθµό ΤΥ146/12-2-1990 απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η αρχική 
µελέτη «Κατασκευή Μαρίνας Ιτέας» προϋπολογισµού 800.000 δραχµών 
(2.347,76 €), 

5. στις διατάξεις των άρθρων 28 έως 30 και 43 έως 50 της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ειδικότερα τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου που απορρέουν από την Συνθήκη, ήτοι τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
προστασίας του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισµού (∆.Ε.Κ. απόφαση της 
7.12.2000, C-324/98, διάταξη της 30.5.2002, C-358/00, απόφαση της 
23.1.2003, C-57/01, απόφαση της 13.10.2005, C-458/03) 

6. στο Π.∆. 60/2007, ΦΕΚ 64Α’/ 16-3-2007) περί προσαρµογής της ελληνικής 
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών»,αναλογικά εφαρµοζόµενο, 

7. στις διατάξεις του κώδικα δηµοσίων Έργων (Ν. 3669/2008, Ν.1418/84 και 
Π.∆ 609/85 ) 

8. στις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 
όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά και 
κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π∆ 60/2007,  

9. στις διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις, 

10. στις διατάξεις του N. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30-9-2010) «∆ικαστική 
προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

11. στις διατάξεις του N. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14-2-2005) «Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποφυγή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει και εφαρµόζεται. 

12. στις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση των παραπάνω Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων  

13. στη λοιπή κείµενη νοµοθεσία και στις διατάξεις της ευρωπαϊκής και 
εσωτερικής νοµοθεσίας, που προσήκουν και αρµόζουν στη φύση και το 
χαρακτήρα του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

14. του Ν. 3021/2002 παρ. 4 (ΦΕΚ 143 Α΄ ) περί ελέγχου διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. 
15. του Ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3060/2003 περί ελέγχου 

νοµιµότητας της Σύµβασης Παραχώρησης 
16. του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153/2002) για την προστασία των Αρχαιοτήτων 

και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµίας. 
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17. Ο  N. 3316/05  και το Π∆  696/74  όπως ισχύουν, αποκλειστικά και ειδικά 
για την πιθανή τροποποίηση των οριστικών µελετών στο στάδιο 
υλοποίησης της Σύµβασης της παρούσας, τις οποίες θα υποβάλλει ο 
υποψήφιος στην προσφορά του. 

 
Στα παραπάνω προστίθενται επίσης: 
 

• Ολες οι εκδοθείσες αποφάσεις και λοιπές διατάξεις που σχετίζονται µε την 
εκτέλεση των προαναφερόµενων νόµων και Π∆. ήτοι :  

 
18. της µε αριθµ. ..……………………. απόφασης της Λιµενικής Επιτροπής του 

Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας «Περί Έγκρισης των όρων της παρούσας 
∆ιακήρυξης». 

19. της µε αριθµ. …………………. απόφασης της Λιµενικής Επιτροπής του 
Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας για την προκήρυξη του παρόντος ∆ιαγωνισµού 
και της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 
• Οι ρυθµίσεις που σχετίζονται µε την νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ήτοι:  

 
20. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

21. την Οργάνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αποκεντρωµένων 
της Υπηρεσιών µε βάση το Π.∆. 241/27-12-2010. 

 

Τα παραπάνω συµπληρώνονται µε Κανονισµούς, Προδιαγραφές και Ειδικές 
∆ιατάξεις, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα 1.  

 

7.2.  Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων: 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 31Α του Ν. 2160/1993, ο Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας 
Τουριστικών Λιµένων θεσπίζεται ή/και τροποποιείται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας.  Ο Γενικός Κανονισµός 
έχει εφαρµογή σε όλους τους τουριστικούς λιµένες και ρυθµίζει γενικά θέµατα 
λειτουργίας και ασφαλείας των λιµένων (ενδεικτικά αναφέρονται: µέτρα ασφαλείας 
των χρηστών, µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, µέτρα ευταξίας του λιµένα και 
συντήρησης αυτού). Ο ισχύων Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων 
θεσπίστηκε µε την υπ' αριθµ. Τ/9803 (ΦΕΚ Β΄1323/16.9.2003)κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας και τροποποιήθηκε, αποκλειστικά ως 
προς τους όρους στάθµευσης εντός του λιµένα οχηµάτων και τροχοφόρων, µε την 
Κ.Υ.Α των Υπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΤΕΥΧΟΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟ: Παράρτηµα ΙΑ΄).  
 
Κάθε φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα υποχρεούται από τη νοµοθεσία περί 
τουριστικών λιµένων να καταρτίσει Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας του Τ.Λ., ο 
οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Νόµου 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ειδικός 
Κανονισµός Λειτουργίας ρυθµίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκµετάλλευσης 
του λιµένα, όπως ενδεικτικά τη διοίκηση, στελέχωση, οριοθέτηση και χωρητικότητά 
του. (βλ. Ν. 2160/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Άρθρο 31Α, παρ. 4 εδ.2 στοιχεία 
α-ζ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την συµβατική οκτάµηνη περίοδο να καταθέσει 
προς έγκριση στη ∆ιεύθυνση Τουριστικών Λιµένων του Υπουργείου Πολιτισµού – 
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Τουρισµού τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας. 
 
Τα τιµολόγια ελλιµενισµού, όπως και τα τιµολόγια των λοιπών παρεχοµένων 
υπηρεσιών του τουριστικού λιµένα καταρτίζονται από τον φορέα διαχείρισης του και 
εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 
του Άρθρου 31Α του νόµου 2160/1993. Για τον καθορισµό των τιµολογίων 
λαµβάνονται υπόψη το µέγεθος των σκαφών, η διάρκεια ελλιµενισµού, η εποχή 
ελλιµενισµού, η κατηγορία των σκαφών και οι λοιπές παρεχόµενες από τον 
τουριστικό λιµένα εξυπηρετήσεις σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο του φορέα 
διαχείρισης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την οκτάµηνη περίοδο να καταθέσει προς 
έγκριση το  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ελλιµενισµού και χερσαίας φύλαξης 
σκαφών αναψυχής και λοιπών υπηρεσιών, των οποίων προγραµµατίζει την 
λειτουργία τους µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

8.1. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που 
ασχολούνται σωρρευτικά (και όχι µεµονωµένα) µε την µελέτη, την κατασκευή, την 
οργάνωση, την λειτουργία τουριστικών λιµένων και µαρίνων και την παροχή 
σχετικών υπηρεσιών διαχείρισης. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα 
δεν επιφυλάσσεται µε νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε µια 
συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη. 

8.2. Οι συµµετέχοντες για την µελέτη, κατασκευή και λειτουργία του τουριστικού 
λιµένα θα συµπράττουν ή θα εξασφαλίσουν την υποχρεωτική συµµετοχή των 
επιχειρήσεων των παραγράφων 8.4, 8.5 και 8.6, όπως αναφέρεται κατωτέρω.  

8.3. Από το ∆ιαγωνισµό αποκλείονται:  

1. Όσοι υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους, αν είναι φυσικά πρόσωπα, ή σε 
βάρος του νοµίµου εκπροσώπου τους αν είναι νοµικά πρόσωπα, εκδοθεί 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της 
Αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω 
αδικήµατα: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997(21) και το Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Καταδίκη µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή  

2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη 
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κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
υποψηφίου. 

3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια  διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους.  

4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, 
που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα 
Αρχή.  

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής) σύµφωνα µε 
τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού 
∆ικαίου. 

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή 
των φόρων και των τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις, τόσο της χώρας 
εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού ∆ικαίου. 

7. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει 
τις πληροφορίες αυτές.  

8. Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε 
για ορισµένο χρόνο το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 
προσφοράς µόνο για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

9. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης 
προσφοράς οριζόµενος στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 

8.4. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Εργοληπτικές Επιχειρήσεις από 
κράτη – µέλη  της Ε.Ε., του ΕΟΧ, καθώς και από χώρες που έχουν συµβληθεί 
στη συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) σύµφωνα µε τα κατωτέρω:  

8.4.1 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε για 
οικοδοµικά έργα και για Η/Μ έργα χωρίς περιορισµό έδρας ή τάξης.  

8.4.2    Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι οποίες  έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία του 
κράτους µέλους και έχουν στο εσωτερικό του ΕΟΧ ή σε χώρες που έχουν 
υπογράψει συµφωνία σύνδεσης ή άλλες διµερείς συµφωνίες µε την ΕΕ, ή σε 
χώρες που έχουν συµβληθεί στη «Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις» 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα, η δε δραστηριότητά 
τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία ενός 
κράτους µέλους, χωρίς όµως ο δεσµός αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια 
ιδίως των εταίρων ή των µετόχων της εταιρείας ή των µελών των οργάνων 
διοίκησης, διαχείρισης ή εποπτείας της εταιρείας και είναι εγγεγραµµένοι 
στους επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών των χωρών 
τους για αντίστοιχη κατηγορία έργων και δυναµικότητα όπως απαιτούνται 
από τις επιχειρήσεις ΜΕΕΠ για το υπόψη έργο (παρ. 6.1.1).  

8.4.3 Προερχόµενες από ως ανωτέρω α΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται 
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και 



 18

ποσοτική άποψη. 

8.4.4 Κοινοπραξίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής 
νοµοθεσίας  (άρθρο 16 του Ν. 3669/2008) των δύο παραπάνω περιπτώσεων 
σε οποιονδήποτε συνδυασµό βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 

8.5. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν επίσης  Ελληνικά ή αλλοδαπά 
γραφεία µελετών εγγεγραµµένα στο Μητρώο Μελετητών της ΓΕΜ κατόχων 
πτυχίων για τα Ελληνικά γραφεία ή Μελετητές (φυσικά πρόσωπα). 

8.5.1.  Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να συµπεριλάβει µελετητές ή 
γραφεία µελετών κατόχους µελετητικών πτυχίων σε αρχιτεκτονικές, στατικές, 
Η/Μ κ.λπ. Μελέτες, Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (∆ιαµόρφωσης 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) κατά την κρίση του, 

Ο Ανάδοχος προκειµένου να διασφαλίσει την τεχνική αρτιότητα των 
προτεινοµένων παρεµβάσεων στην προσφορά του, θα πρέπει να συµπεριλάβει 
στην Οµάδα Εργου µε τις ανωτερω ειδικότητες καθώς και ειδικούς σε 
συστήµατα ασφάλειας – φυλαξης και συστήµατα πληροφορικής. Επίσης 
απαιτείται η συνεργασία µε οικονοµολόγο µε εµπειρία στην εκπόνηση 
οικονοµοτεχνικών µελετών σε Τουριστικούς Λιµένες, που αποδεικνύεται µε 
σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους και κατάλογο σχετικών έργων.  

Ο Ανάδοχος, ανάλογα µε την πρότασή του µπορεί να συµπεριλάβει και άλλες 
συναφείς ή συµπληρωµατικές ειδικότητες όπως επιστήµονα πληροφορικής και 
ηλεκτρονικών δικτύων, ειδικό σε συστήµατα παρακολούθησης και ασφάλειας, 
ειδικό σε χρηµατοοικονοµική µηχανική (financial engineering), Μελέτες 
Λιµενικών Έργων,  κ.ο.κ. 

Στον προϋπολογισµό της προσφοράς θα πρέπει να έχει εκτιµηθεί και 
συµπεριληφθεί η αµοιβή των απαιτούµενων µελετών σε όλα τα στάδια 
(οριστική µελέτη, µελέτη εφαρµογής).  

8.5.2. Μελετητικά γραφεία υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, ή χωρών 
που έχουν συµβληθεί στη «Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις» (Σ.∆.Σ.) 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή Κοινοπραξίες αυτών. 

 Τα ως άνω µελετητικά γραφεία θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ ή σε κράτη που έχουν συµβληθεί στην 
συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή 
να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους µέλους της Ε.Ε. 
ή του ΕΟΧ ή στα ανωτέρω κράτη και να έχουν την κεντρική τους ∆ιοίκηση ή 
το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ένωσης ή του 
ΕΟΧ ή στα ανωτέρω κράτη και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει 
ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους µέλους. 

 Τα ως άνω µελετητικά γραφεία θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα των άρθρων 45-52 της  Οδηγίας  
2004/18/ΕΚ, όπως συµπληρώθηκε από τις πράξεις προσχώρησης των 
χωρών Αυστρίας, κλπ και τη συµφωνία του ΕΟΧ, η δε εγγραφή τους στα 
σχετικά µητρώα θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµόδιου κρατικού 
οργάνου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα. Σε χώρες που δεν 
τηρούνται επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα τα µελετητικά γραφεία θα 
πρέπει να προσκοµίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν τα αντίστοιχα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για όσους παρέχουν 
υπηρεσίες µε έδρα την Ελλάδα. 

 Τα γραφεία µελετών θα πρέπει είτε να καλύπτουν τις παραπάνω ειδικότητες 
µέσω φυσικών προσώπων - µελετητών, είτε να αποδεικνύουν συνολικά την 
προβλεπόµενη ειδική  εµπειρία (βλ. 11.3). 
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8.6. Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς και Επιχειρήσεις ή 
νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις που στο συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό θα 
έχουν το ρόλο του επενδυτή – χρηµατοδότη και θα αναλάβουν αφενός την 
κάλυψη της χρηµατοδότησης του έργου εν µέρει ή εν τω συνόλω και, αφετέρου, 
θα αναλάβουν την οργάνωση-λειτουργία του Έργου (διαχειριστές). 

Οι συνεργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους θα υλοποιούνται 
κατά περίπτωση είτε µε σύµβαση σύµπραξης, είτε µε σύσταση κοινοπραξίας, είτε µε 
σύµβαση δέσµευσης συνεργασίας για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας. 

 

9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να 
συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών», συµπληρωµένους τους παρακάτω 
πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη 
τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  
 
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου 
που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών» στο οποίο 
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

 

9.1. Οι Έλληνες & Αλλοδαποί Πολίτες 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα 

 
ΝΑΙ   

2. 

Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι 
προεκτεθέντες στην παράγραφο 8 λόγοι 
αποκλεισµού µέχρι την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 10 της παρούσας υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.   

 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. 

Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι α) 
η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο 
υποψήφιος έλαβε γνώση και τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά 
καλύπτει το σύνολο του έργου όπως 
περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή δ) ο υποψήφιος παραιτείται από κάθε 
δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 
µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 
διαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

4. 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί 
εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη 
νοµοθεσία αυτή που να τους νοµιµοποιεί για τη 
ζητούµενη παροχή υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

5. 
Εφόσον ο υποψήφιος συµµετέχει µε 
αντιπρόσωπό του υποβάλλει µαζί µε την 
προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

9.2. Τα ηµεδαπά & αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα 

 

ΝΑΙ   

2. 

Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, του νοµίµου εκπροσώπου τους στην 
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 
και θα δηλώνεται  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο 
του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στην παράγραφο 8 
λόγοι αποκλεισµού µέχρι την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη Ειδικά 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

για το λόγο αποκλεισµού, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8 µε αριθµό 1, η Υπεύθυνη ∆ήλωση 
πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν 
συντρέχει προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα για τους Οµόρρυθµους εταίρους και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους ∆ιαχειριστές 
Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο για Α.Ε. Προκειµένου για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για τον νόµιµο  
εκπρόσωπό τους.  

3. 

Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι α) η 
προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο υποψήφιος 
έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο 
του έργου όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) 
όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 
είναι αληθή και ακριβή, δ) ο υποψήφιος παραιτείται 
από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 
µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

4. 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε 
οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο υπό τους 
όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή που 
να τους νοµιµοποιεί για τη ζητούµενη παροχή 
υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

5. 

Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, 
όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη 
σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα 
πρόσωπα, που δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε 
την υπογραφή τους.  

ΝΑΙ   

6. 

Εφόσον πρόκειται για Ανώνυµες Εταιρίες, τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 
(ΦΕΚ 30/Α΄14-02-2005) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄ 10-11-
2005) και του Π.∆. 82/1996 όπως ισχύει : 

Οι ελληνικές ανώνυµες εταιρίες καθώς και οι 
αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες ανεξάρτητα από τη 
συµµετοχή τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες 
εταιρίες πρέπει να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 
(ΦΕΚ 30/Α΄14-02-2005) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 3414//2005 (ΦΕΚ 279/Α΄ 10-11-
2005) ΚΑΙ ΤΟΥ Π.∆. 82/1996 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

Συγκεκριµένα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:  

(1) Οι ανώνυµες εταιρίες (ελληνικές και αλλοδαπές), 
είναι υποχρεωµένες να έχουν ονοµαστικές µετοχές 
µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του αρθ. 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

και ισχύει.  

(2) Για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες η 
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης καλύπτεται µε 
προσκόµιση πιστοποιητικού της αρχής που 
εποπτεύει την εταιρία από το οποίο προκύπτει ότι οι 
µετοχές της µε βάση το καταστατικό της είναι 
ονοµαστικές και από αναλυτική κατάσταση µε τα 
στοιχεία των µετοχών της εταιρίας και τον αριθµό 
των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρίας 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς.  

(3) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες εάν έχουν κατά 
το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές 
προσκοµίζουν κατά την υποβολή του φακέλου 
συµµετοχής τους στον διαγωνισµό:  

− Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές 
είναι ονοµαστικές.  

− Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρίας, µε 
ηµεροµηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς.  

− Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των 
µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 
30ήµερο πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα 
έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωµένα από 
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική.  

(4) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες που δεν έχουν 
κατά το δίκαιο της χώρας τους ονοµατικές µετοχές 
προσκοµίζουν κατά την υποβολή του φακέλου 
συµµετοχής τους στον διαγωνισµό:  

− Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων τους 
που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή 
δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.  

− Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται 
σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων 
ψήφου σύµφωνα µε την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρία.  

− Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί 
και η ΕΡΤ δέχεται την επάρκεια της αιτιολόγησης, 
εκτός αν αποδείξει ότι η εταιρία έχει τη δυνατότητα 
να έχει την κατάσταση αυτή, οπότε αποκλείει την 
επιχείρηση.  

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωµένα από 
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αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να 
συνοδεύονται από επίσηση µετάφραση στην 
ελληνική.  

(5) Ειδικά, εφόσον µέτοχοι ή εταίροι της 
συµµετέχουσας εταιρείας είναι άλλα νοµικά 
πρόσωπα, για αυτά τα νοµικά πρόσωπα 
υποβάλλονται απεριόριστα µέχρι φυσικού 
προσώπου όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
ανωτέρω στο παρόν άρθρο.  

Οι παραπάνω υποχρεώσεις πρέπει να καλύπτονται 
κατά το άνοιγµα του υποφακέλου των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων για την 
παραδεκτή συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.  

Ελέγχεται επίσης επί ποινή αποκλεισµού της 
υποψηφιότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 αν στο διαγωνισµό 
συµµετέχει εξωχώρια εταιρία (αρθ. 4 παρ. 4, Ν. 
3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4, Ν. 
3414/2005).  

Οι ανώνυµες εταιρείες (ελληνικές και αλλοδαπές) 
είτε ως συµµετέχουσες είτε ως µέτοχοι 
συµµετέχουσας, που οι µετοχές τους είναι 
εισηγµένες στα χρηµατιστήρια των κρατών – µελών 
της Ε.Ε. και των χωρών του ΟΟΣΑ δεν έχουν 
υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι 
φυσικού προσώπου σύµφωνα µε την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου.  

Προς απόδειξη του παραπάνω, οφείλουν 
υποχρεωτικά να προσκοµίσουν:  

− Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, βεβαίωση του 
οικείου Χρηµατιστήριου Αξιών Αθηνών.  

− Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, βεβαίωση του 
οικείου Χρηµατιστήριου και στην περίπτωση που 
δεν χορηγείται, µπορεί να αντικατασταθεί από 
ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου τους 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου περί του ότι είναι εισηγµένες σε 
Χρηµατιστήριο. Εάν στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή 
µπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση 
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο.  

 

7. 

Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόµιµο 
εκπρόσωπο, συµβολαιογραφικό έγγραφο 
εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται 
από το νόµιµο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του 
καταθέτοντος ή του παρισταµένου. 

ΝΑΙ   
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

9.3. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των 
εδαφίων 9.1 και 9.2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα 
αναφερόµενα παρακάτω, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 
ανωτέρω, αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής µπορεί να 
καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των 
συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να 
αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των  µελών της ένωσης/κοινοπραξίας 
από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. 

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου : 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

− να αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
Μέλους σε αυτή.  

− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια 
το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 
της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται από κοινού ότι τα Μέλη 
αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
την ευθύνη από τη συµµετοχή τους στο 
∆ιαγωνισµό και την ευθύνη για την παροχή των 
υπηρεσιών 

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 
των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

2. 

Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του 
Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

− στο ∆ιαγωνισµό. 

ΝΑΙ   

3. 
Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

είτε από όλους τους συµµετέχοντες που 
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. 

 

9.4. Μελετητικά Γραφεία – Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις 
 

Προβλέπονται ειδικά δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την Τεχνική Ικανότητα 
του υποψηφίου Αναδόχου και αναλύονται στην παράγραφο 12.4 της παρούσης. 

 

10. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  

Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά και στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο (εφεξής «υποψήφιος 
Ανάδοχος») πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της Σύµβασης 
υποχρεούται να προσκοµίσει για τη σύναψη της, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, τα επί µέρους 
δικαιολογητικά και έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω σε σφραγισµένο φάκελο. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 20 της παρούσας και η Σύµβαση συνάπτεται µε 
τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω 
έγγραφα, που υποχρεούται να προσκοµίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι τα 
ακόλουθα: 

 

10.1. Οι Έλληνες Πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 9.3 της παρούσας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

∆ιαγωνισµού. 

4 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από 
αυτόν προσωπικό.  

5 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7 
Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα λοιπά ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης. 

 

10.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 9.3 της παρούσας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή 
εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

4 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ή 
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

5 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7 
Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης  

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή 
Υπεύθυνη ∆ήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα λοιπά ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης. 

 

10.3. Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι 
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 9.3 της παρούσας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού.  

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος τελεί σε παύση εργασιών,   πτωχευτικό 
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών και σε διαδικασία κήρυξης  σε πτωχευτικό 
συµβιβασµό.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

7. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση  του ΚΝ 
2190/1920 όπως ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν 1892/1990 ή υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των άνω 
νοµοθετηµάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν τελεί υπό  παύση εργασιών ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε  πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

8 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, 
στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  
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9 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

10 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

11 
Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα λοιπά ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης. 

 

10.4. Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για 
τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 9.3 της παρούσας. Το απόσπασµα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

4 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε  παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό, 
αναστολή εργασιών και σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού.  

7 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση  του ΚΝ 2190/1920 όπως 
ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν 1892/1990 ή υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των άνω νοµοθετηµάτων. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

8 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν τελεί υπό  παύση εργασιών ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης 
σε  πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

9 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ή 
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

10 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

11 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

12 Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά.  
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Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή 
Υπεύθυνη ∆ήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα λοιπά ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης. 

Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών   
 
Όπως προαναφέρθηκε οι  Ανώνυµες Εταιρείες που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα στην 
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την 
προσφορά τους επί ποινή απαράδεκτου, όλα τα κατά περίπτωση αναφερόµενα 
έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση των διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών τους.  
 
∆ιευκρινίζεται πάντως ότι: η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού 
προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 
 
Εξωχώριες Εταιρείες 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, ελέγχεται, επί ποινή 
απαράδεκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει 
εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 
του Ν. 3414/05. 
 
Έλεγχος Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει, κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 5 του Ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν.3414/05 
και ισχύει, εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις 
ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν επίσης µε τα άρθρα 3 και 
4 του Ν. 3414/05. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαµβάνει το χρονικό 
διάστηµα από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης έως και την ολοκλήρωση 
εκτέλεσής της. Σε περίπτωση συνδροµής ασυµβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης 
κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν, 
επέρχονται οι συνέπειες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 7, αντίστοιχα, του Ν. 3310/05, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3414/05. Η σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
χωρίς προηγουµένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή 
κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, απόφασης του 
Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3310/05, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.3414/05, είναι άκυρη. 
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10.5. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο). 

 

11. Ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής / Τεχνική  
ικανότητα και  χρηµατοοικονοµική επάρκεια /  
∆ικαιολογητικά Απόδειξης  Τεχνικής Ικανότητας  και 
Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: 

12.1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει 
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

1.1 ∆ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε : 
o επιχειρηµατική δοµή, η οποία να καλύπτει µε συγκεκριµένη 
τεχνογνωσία και προστιθέµενη αξία τις δραστηριότητες 
εκµετάλλευσης του Τ.Λ. 

o τοµείς δραστηριότητας συναφείς µε τις δραστηριότητες 
εκµετάλλευσης του Τ.Λ. 

o προϊόντα και υπηρεσίες που να απορρέουν άµες ή έµµεσα από τις 
δραστηριότητες εκµετάλλευσης του Τ.Λ., µε βάση τη διεθνή σχετική 
εµπειρία. 

 
1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 

τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας και δήλωση όπου περιγράφει το τµήµα του Έργου 
που αναθέτει σε υπεργολάβο. 

 

 Α/Α 
Επωνυµία 
Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοµατεπώνυµο 
Στελέχους 

Υπεργολάβου 

Θέση στην 
Οµάδα Έργου Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 
συµµετοχής (%) 

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.2)    

 

11.2. Να έχει συνολικά ως Σύµπραξη, συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο µε τον (ενδεικτικό) προϋπολογισµό των 
έργων της παρούσας ∆ιακήρυξης χωρίς τον ΦΠΑ (Πίνακας 1 ενότητας 5). Ο κύκλος 
εργασιών της Σύµπραξης προκύπτει µεσοσταθµικά από τον κύκλο εργασιών των 
µελών της επί το ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν, µε βάση των Συµφωνητικό της 
Ενωσης. 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για 
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από το 150% του προϋπολογισµού του «Έργου». 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή όσων 
διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας µικρότερης της 
τριετίας ή εναλλακτικά 

• ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή 

• ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 
λειτουργίας µικρότερης του έτους ή 

• Βεβαίωση από αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα περί της χρηµατοπιστωτικής 
και οικονοµικής ικανότητας του Υποψηφίου και χρηµατοδότησης µέχρι του 50% 
του προϋπολογισµού του παρόντος Έργου.  

 

11.3.  Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε συναφή έργα.  

 
Ως συναφή Έργα νοούνται η χρηµατοδότηση, λειτουργία / διαχείριση / εκµετάλλευση 
τουριστικών λιµένων συµπεριλαµβανοµένων επιµέρους επιστιστικών και εµπορικών 
χρήσεων και συναφών δραστηριοτήτων, η διαχείριση στόλου τουριστικών σκαφών 
κάθε είδους, καθώς και η διαχείριση υποδοµών κρουαζιεροπλοίων ή/και στόλου 
κρουαζιεροπλοίων .  
Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται ως ισόποση µε τον ανωτέρω 
αναφερόµενο προϋπολογισµό του Εργου (χωρίς ΦΠΑ) και κατά την τελευταία 10ετία. 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα ελάχιστα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα δέκα (10) 
τελευταία έτη, επισηµαίνοντας τα έργα που καλύπτουν τις ανωτέρω ελάχιστες 
προϋποθέσεις. 

Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής, που συντάσσεται από την αρµόδια 
∆ηµόσια Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 
ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση «Έργου».  

Έργα για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω παραστατικά δεν 
προσµετρώνται στην εµπειρία του υποψηφίου και στο βαθµό που άλλος υποψήφιος 
παρουσιάσει στοιχεία ότι ο ίδιος ήταν ο ανάδοχος αυτού του έργου, η Επιτροπή 
προβαίνει στην απόρριψη της προσφοράς που χωρίς στοιχεία δήλωσε το σχετικό 
έργο.  

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την µορφή του ακόλουθου Πίνακα: 
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Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπο-
λογισµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ηµ/νία) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Όπου  

1. Στήλη 6: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. ∆εν 
περιλαµβάνονται Εργα που βρίσκονται σε φάση ανάθεσης και δεν έχει υπογραφεί 
σύµβαση. 

2. Στήλη 7: «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, 
πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση 
υποψηφίου Αναδόχου 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόµοιο µε το αντικείµενο του υπό 
ανάθεση «Έργου», το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

 

11.4. ∆άνειο Εµπειρίας 

Σχετικά µε την εµπειρία και ικανότητα κατασκευής τουριστικών λιµένων, ο κάθε 
υποψήφιος µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδείξει 
στην Αναθέτουσα Αρχή, ότι για την εκτέλεση της Σύµβασης θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους, µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης 
δέσµευσης των φορέων αυτών. 

 

11.5  Τεχνικά στοιχεία 

11.5.1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµπράττει µε τον ∆ιαγωνιζόµενο στον 
διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος Ενωσης (παράγραφος 9.3) ή Κοινοπραξίας 
οφείλει να εκπληρώνει τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένες µε τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας 
αυτής. 

2. Βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί σε αντίστοιχους διαγωνισµούς 
οι εγγεγραµµένοι στο ΜΕΚ σύµφωνα µε το στις διατάξεις του κώδικα 
δηµοσίων Έργων (Ν. 3669/2008), 

3. Τίτλους σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών της 
επιχείρησης, κυρίως δε των Υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων. 

4. ∆ήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέτει 
ο υποψήφιος για την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε 
επιχείρηση – µέλος της Ένωσης. 
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5. Επίπλέον των ανωτέρω, οι Ελληνικές µόνον Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που 
θα συµπράξουν µε τους Οµίλους θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α) Θεωρηµένα αποδεικτικά εξόφλησης των υποχρεώσεων των επιχει- 
ρήσεων και των στελεχών τους, προς το ΤΕΕ, και τα ασφαλιστικά ταµεία 
(ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε,  ΠΕ∆ΜΗΕ∆ και ΣΑΤΕ). 

β)     Υπεύθυνη δήλωση του Ν.∆. 1599/86 που θα αναφέρει αν οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις έχουν κηρυχθεί έκπτωτες, τον λόγο της έκπτωσης, ενώ θα 
υποβάλλεται και  φωτοαντίγραφο της απόφασης έκπτωσης. 

γ)  Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής αποκλειστικής συνεργασίας µε την 
Επιχείρηση ή τον όµιλο Επιχειρήσεων. 

δ)    Υπεύθυνη δήλωση για ανάθεση εκπόνηση της µελέτης και πληρωµής της 
στα  συνεργαζόµενα µελετητικά γραφεία από την Ενωση. 

11.5.2. Μελετητές ή Μελετητικά Γραφεία 

1. Πτυχία των Μελετητών σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. 

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.∆. 1599/86 µε καταλόγους των παροµοίων 
µελετών που έχουν εκπονήσει οι µελετητές ή τα γραφεία  

3. Υπεύθυνες δηλώσεις των µελετητών ή των µελετητικών γραφείων του Ν.∆. 
1599/86 περί αποδοχής της  αποκλειστικής συνεργασίας τους µε τους εν λόγω 
διαγωνιζόµενους. 

4. Υπεύθυνη δήλωση Οικονοµολόγου µε 15ετή τουλάχιστον εµπειρία περί 
αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας του µε τους εν λόγω 
διαγωνιζόµενους.  

Ως «αποκλειστική συνεργασία» νοείται ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση ή µελετητής 
ή εµπειρογνώµονας µπορεί να συµµετέχει επί ποινή αποκλεισµού, µόνο σε ένα 
υποψήφιο σχήµα. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

Οι ανωτέρω µελετητές θα ασκήσουν την επίβλεψη κατασκευής του έργου από 
την πλευρά του Αναδόχου.  

Οι ανωτέρω  Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι θεωρηµένες ως 
προς το γνήσιο της υπογραφής.  

 

11.6.  Να καταθέσει στοιχεία διαδικασιών ποιότητας, ήτοι: 

• κατοχή πιστοποιητικού ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σε ισχύ. Το 
πιστοποιητικό θα πρέπει να καταθέσει το Μέλος της Ένωσης µε το 
µεγαλύτερο ποσοστό (το οποίο δεν θα είναι κατώτερο από το 30%) ή τα Μέλη 
της Ένωσης που αθροιστικά διαµορφώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό 
συγκρότησης της Ένωσης (το οποίο οµοίως δεν θα είναι κατώτερο από το 
30%). 

12. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 
1. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 
διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. 
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2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούµενα στην παράγραφο 11 στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

- µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παραγράφου 11.5, επιτρέπεται η 
µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως συνολικά 
να καλύπτονται όλες.  

4. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή. να 
περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο 
στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, θα υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας 
Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ).  

5. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσηςβ/ Κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου 
στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της Σύµβασης. 

6. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε 
εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 
παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
Αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O Αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή.  

7. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο 
των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της 
χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του. 

8. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

9. ΄Όλες οι δηλώσεις είναι δηλώσεις του Ν 1599/1986 και φέρουν το γνήσιο της 
υπογραφής, µόνο όπου ρητά αναφέρεται στην παρούσα. 

 

13.  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

13.1.     Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο 
διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού 
προσώπου.  
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Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο 
(courier) στην έδρα της Λιµενικής Επιτροπής του Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας, οδός 
…………………….. αρ. ……, ………, …… 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  

Οι προσφορές: 

1. Υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και 
φέρουν, στο πρωτότυπο, τη µονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 
 

2. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα 
των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί 
στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. 

 
3. Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ. θα 
πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από 
τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα 
µονογράψει τις διορθώσεις κτλ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από 
την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 
4. Αφορούν ολόκληρο το Έργο. 
  

Επιπλέον: 

1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
 

2. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι 
έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή 
θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά 
της σ’ αυτή. Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κτλ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 

 
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα.  

Η Λιµενική Επιτροπή του Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας, και οι αρµόδιες Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Φωκίδας ουδεµία ευθύνη φέρουν για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
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13.2. Περιεχόµενο Προσφορών  

13.2.1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που 
πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : 

Α’: «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις 
παραγράφους 9 και 11. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα 
στον Φάκελο, µε τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

Β’: «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
∆ιακήρυξη. 

Γ’: «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την 
παρούσα ∆ιακήρυξη.  
 
Εκτός Φακέλων θα υποβληθούν: 

• η Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό,  
• η Αίτηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, η οποία θα υπογράφεται από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται και 
από δήλωση του διαγωνιζοµένου, για τον διορισµό αντικλήτου µε τα πλήρη 
στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax κλπ) για 
κάθε επικοινωνία ή κοινοποίηση εγγράφων, που τυχόν απαιτηθεί. 
Προκειµένου περί επιχειρηµατικού σχήµατος, ο νόµιµος εκπρόσωπος  θα 
είναι κοινός για όλα τα µέλη του, όµως η Αίτηση και η ∆ήλωση θα 
υπογράφονται από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών του. Ο ως 
άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει εγγράφως την αποδοχή του 
διορισµού του, υποβάλλοντας αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
συνυποβάλλεται µε τα παραπάνω, εκτός των Φακέλων.  

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
1. ένα (1) πρωτότυπο  
2. ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  
1. ένα (1) πρωτότυπο  
2. ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
3. ένα (1) αντίγραφο σε CD 
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 

Οικονοµική Προσφορά:  
1. ένα (1) πρωτότυπο  
2. ένα (1) αντίγραφο σε CD 
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
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Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ∆ιαγωνισµό του Έργου:  
 

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ              
ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ              

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ 
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ» 
 
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ………./2012 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Λιµενικό Ταµείο Φωκίδας - Λιµενική Επιτροπή  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /__ /2012 

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου 
Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. ∆ικαιολογητικά 
κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία 
και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα 
στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να 
είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 
άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, “συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα”, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει 
το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 
συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 
ηµεροµηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται 
συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
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υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 
«Έργου» και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο 
∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται 
από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  

 

13.2.2. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και 
τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται –
πέραν του παρόντος- στα Κεφάλαια 9, 10 και 12 της παρούσης. 

13.2.3. Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει, τα παρακάτω: 

 

1 Σχέδιο Ανάπτυξης, Εκµετάλλευσης και Λειτουργίας του 
Τουριστικού Λιµένα Ιτέας (ΣΑΕΛ), συνοδευµένο από 
Χρονοδιάγραµµα  και Οριστικές Μελέτες µε Αναλυτικό 
Προϋπολογισµό Κόστους, 

1.1 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master  Plan) Προετοιµασίας, 
Οργάνωσης και Εκµετάλλευσης του τουριστικού λιµένα Ιτέας στο 
οποίο θα αναλύονται και θα τεκµηριώνονται 

• η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Υποψήφιος για την 
ανάπτυξη και τοποθέτηση (positioning) του Τ.Λ. στον 
ανταγωνισµό (αναγνώριση υφιστάµενης κατάστασης, προϊόντα 
και υπηρεσίες, προώθηση της ΖΝΑ Κορινθιακού, προσέλκυση 
σκαφών, µεµονωµένων και στολίσκων κοκ),  

• ο τρόπος σχεδιασµού και ανάπτυξης του τουριστικού λιµένα, 
ανάλυση και κωδικοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών του 
Τ.Λ. (σε συνδυασµό µε τα προτεινόµενα προαιρετικά έργα και 
υπηρεσίες) προς τους δυνητικούς πελάτες κ.λπ.  

• τα αναγκαία τεχνικά έργα και οι λοιπές εγκαταστάσεις,  που 
αντιστοιχούν στις παραγράφους α, β και γ της ενότητας 3.1 της 
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παρούσης,  

• ο προτεινόµενος από τον διαγωνιζόµενο τρόπος εκµετάλλευσης 
και λειτουργίας  του τουριστικού λιµένα (ανταγωνισµός, 
τιµολογιακή πολιτική για προσέλκυση πελατών διαφόρων 
κατηγοριών, µόνιµες  και εποχιακές θέσεις, παρεχόµενες 
υπηρεσίες, καινοτοµία οργάνωσης της διαχείρισης, µέθοδοι 
ανίχνευσης των προτιµήσεων και εξυπηρέτησης του πελάτη 
κ.ο.κ.). 

• η κωδικοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών του Τ.Λ. και η 
συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) µε επιλεγµένους Τ.Λ. 
των Ζ.Ν.Α. Σαρωνικού, Κορινθιακού  και Ιονίου, προκειµένου 
να συνεκτιµηθεί και τεκµηριωθεί το επίπεδο ανταγωνιστικότητας 
που στοχεύει ο υποψήφιος για την ανάπτυξη του Τ.Λ. 

Σηµαντική σηµείωση: Η ποσοτικοποιηµένη χρηµατοοικονοµική 
ανάλυση βιωσιµότητας αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικονοµικής 
προσφοράς και όχι του Master Plan. Οποιαδήποτε αναφορά  στην 
παρούσα ενότητα σε ύψος τιµολόγησης, έσοδα, δαπάνες κ.λπ., 
συνεπάγεται αυτόµατα την ακύρωση της προσφοράς στο σύνολό 
της.  

Στο σχέδιο εκµετάλλευσης θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα από τον 
υποψήφιο για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρίες. 
 

1.2 Αναλυτικό Συνολικό Χρονοδιάγραµµα µε τις εξής απαιτήσεις: 

• Ανάλυση των εργασιών (έργα, κατασκευές κ.λπ.) µε 
κωδικοποιηµένη µορφή 

• Για κάθε επί µέρους έργο και εγκαταστάσεις που θα 
κατασκευάσει ο Ανάδοχος στη χερσαία ζώνη του τουριστικού 
λιµένα, θα καθορίζονται ηµεροµηνίες έναρξης των ενεργειών 
αδειοδοτήσεων, εγκατάστασης, κατασκευής και ηµεροµηνία 
περάτωσης χωρίς προϋποθέσεις άλλες, πλην ανωτέρας βίας 
(επιµέρους χρονοδιαγράµµατα). 

• Τα επί µέρους έργα / κατασκευές στον χώρο του τουριστικού 
λιµένα συνθέτουν το Αναλυτικό Συνολικό Χρονοδιάγραµµα, 
στο οποίο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αναγκαία 
αλληλουχία τους και έτσι να προκύψει η κρίσιµη για το έργο 
σειρά έργων,  κατασκευών και προϋποθέσεων, η 
ενεργοποίηση της λειτουργίας του λιµένα κ.λπ.  

• Κατά τη σύνταξη των χρονοδιαγραµµάτων θα πρέπει επίσης 
να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 2 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

1.3 Τεύχη Οριστικών Μελετών. 
 Ο Υποψήφιος θα υποβάλλει  τα ακόλουθα τεύχη στο στάδιο 
οριστικής µελέτης : 

1. Μελέτη Συντήρησης  Υφιστάµενων Κτιρίων και 
Εγκαταστάσεων 

1. Μελέτη Κατασκευής  Νέων Κτιρίων 

2. Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου και Λοιπών Εγκαταστάσεων 
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Στα τεύχη αυτά θα αναφέρονται : 

• Τεχνικές Εκθέσεις µετά του αναγκαίου αναλυτικού 
προϋπολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην απόφαση χωροθέτησης του Λιµένα, τα 
έργα της χερσαίας ζώνης ανά κτίρια και εγκαταστάσεις σε 
κάθε Ο.Τ. που έχουν κατασκευασθεί και εκείνα που 
υπολείπονται, µε βάση την περιγραφή του Πίνακα 1 της 
παρούσης και τα προβλεπόµενα στο ΦΕΚ χωροθέτησης του 
Τ.Λ. 

• Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας 
των κτιρίων, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Οι προϋπολογιζόµενες δαπάνες κατά επιµέρους έργο και 
συνολικά κατά κατηγορία (ελάχιστα αναγκαία και προαιρετικά 
αναπτυξιακά έργα) «Τεχνικής Προσφοράς»,  

• Τα άρθρα τιµολογίου (βάσει ΥΠΕΧΩ∆Ε) θα καθορισθούν από 
τον ανάδοχο, βάσει των εργασιών που θα δεσµευθεί στην 
προσφορά του να εκτελέσει σε κάθε κτίριο και, τα οποία, θα 
αξιολογηθούν από την επιτροπή. 

Ειδικότερα, ο Υποψήφιος θα υποβάλει τρία τεύχη Μελετών, 
στα οποία θα συµπεριλαµβάνονται : 
 

Μελέτες - Είδη Παρεµβάσεων Κωδικοί Πλήθος Κτιρίων – 
Εγκαταστάσεων 

Μελέτη Συντήρησης  Υφιστάµενων 
Κτιρίων και Εγκαταστάσεων 

 

Κ1-Κ6, 
Κ10-Κ12 

 
1 

Μελέτη Κατασκευής  Νέων Κτιρίων Κ7-Κ9, 
Κ13-Κ15 

6 

Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου και 
Λοιπών Εγκαταστάσεων 

 

 
Ε1-Ε6 

 
1 

ΣΥΝΟΛΑ 8 

 
Η αξιολόγηση των παραπάνω θα λάβει χώρα στο στάδιο 
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών (παράγραφος 20.2) µε βάση 
τις οδηγίες του Πίνακα 2 που ακολουθεί. 
Η έλλειψη τεύχους µελέτης συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ του 
Υποψηφίου. 

2 ∆ιοίκηση του Έργου 

2.1 Οργάνωση και ∆ιοίκηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων του Έργου. 

2.2 Οργάνωση και ∆ιοίκηση των διαδικασιών εκπόνησης των Μελετών 
Εφαρµογής. 

2.3 Οργάνωση και ∆ιοίκηση της επίβλεψης του Έργου από την πλευρά 
του Αναδόχου σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Αρχή. 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση της συγκρότησης και λειτουργίας των 
Εργοταξίων. Πρόβλεψη µεθόδων και συστηµάτων ασφάλειας των 
εργαζοµένων στα εργοτάξια. ∆ιασφάλιση της ποιότητας των υλικών 
και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων (εκροών) των έργων. 

2.4. Οργάνωση και ∆ιοίκηση της λειτουργίας του τουριστικού λιµένα. 
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Πιθανές καινοτόµες µέθοδοι πληροφόρησης πελατών, παρεχόµενες 
υπηρεσίες µε έµφαση στην ικανοποίηση των πελατών και µέθοδοι 
µέτρησης αυτής της ικανοποίησης. 

 

Επισηµαίνεται ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) δεν 
επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, καµία αναφορά σχετικά µε την 
ακολουθητέα τιµολόγηση, το ύψος του καταβαλλοµένου ετησίου 
ανταλλάγµατος προς το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ, δεδοµένου ότι το 
στοιχείο αυτό θα συµπεριληφθεί και θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης 
της οικονοµικής προσφοράς.  
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Πίνακας 2: Κωδικοποίηση Κτιρίων / Εγκαταστάσεων, απαιτούµενων Μελετών και επιµέρους κριτηρίων αξιολόγησης  
 

Μελέτες που 
θα πρέπει 

να 
υποβληθούν 

 
Κωδικός  

Κτιριακής ή άλλης Εγκατάστασης 
(από Πίνακα 1) 

Κτίρια  
(µε βάση ΦΕΚ 
Χωροθέτησης και 
κωδικοποίηση 
Πίνακα 1 
∆ιακήρυξης) 

 
Περιεχόµενο Μελετών που απαιτούνται κατά 

την υποβολή της προσφοράς  

 
 

Υποκριτήρια Αξιολόγησης 

 
Βαρύτητα 

Υποκριτηρίου 
στο Κριτήριο 

Τ3 

(1) 
 

(2) (3) 
(4) (5) (6) 

 
1 

 
Μελέτη Συντήρησης  

Υφιστάµενων 
Κτιρίων και Εγκαταστάσεων 

 
Κ1 έως και Κ6 

 
Κ10 έως και Κ12 

 
Μελέτη Συντήρησης και αλλαγής υφιστάµενης 
χρήσης (όπου προβλέπεται µε βάση ΦΕΚ 

χωροθέτησης) 

� Τεχνική Πληρότητα Μελέτης 
� Λειτουργική Ενσωµάτωση 
όλων των αναγκαίων 
επεµβάσεων  

30% 

 
 
2 

 
 

Μελέτη Κατασκευής  Νέων 
Κτιρίων 

 
Κ7 έως και Κ9 

 
Κ13 έως και Κ15 

� Μελέτη Αρχιτεκτονική 
� Μελέτη Στατική των Κτιρίων 
� Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 
� Μελέτη Ενεργειακή 
� Μελέτη ενεργειακής και παθητικής 

πυροπροστασίας 
� ΣΑΥ – ΦΑΥ (κατά την έκδοση της άδειας) 

� Λειτουργικότητα 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού   

� Πληρότητα Μελετών 
� Συµβατότητα µε θεσµικές 

και κανονιστικές οδηγίες 

50% 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Μελέτη Περιβάλλοντος 
Χώρου και Λοιπών 
Εγκαταστάσεων 

 

 

 

 

Ε1 έως και Ε6 

� Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντος 
Χώρου 

� Μελέτη κοινόχρηστου οδοφωτισµού 
� Μελέτη εγκατάστασης και χρήσης ειδικού 

Η/Μ εξοπλισµού   
� Μελέτη συµπλήρωσης – συστήρησης 

εσωτερικών ∆ικτύων ΟΚΩ 
� Μελέτη διασύνδεσης ΟΚΩ µε αντίστοιχα 

δίκτυα της πόλης της Ιτέας 

� Λειτουργικότητα 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού   

� Πληρότητα Μελετών 
� Συµβατότητα µε θεσµικές 

και κανονιστικές οδηγίες 

20% 

 
 

ΣΥΝΟΛΑ 100% 

 



 
 

13.2.4. Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 

α. Ο Φάκελος Γ΄ θα περιλαµβάνει:  

• Συµπληρωµένο το «Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς» (υπόδειγµα στο 
Παράρτηµα 6),  µε αναφορά εγγράφως και αριθµητικώς στο ποσό του 
προσφερόµενου ετησίου ανταλλάγµατος (ΕΑ).  

• Πίνακα υπολογισµού της Συνολικής Αξίας του προτεινόµενου Ετήσιου 
Ανταλλάγµατος (ΣΑΕΑ) σε χρονικό ορίζοντα 25ετίας (τρέχουσες τιµές). 
Ο τρόπος υπολογισµού του ΣΑΕΑ δίδεται στην παράγραφο 21.5.  

• Υπεύθυνη δήλωση τις προτεινόµενης τιµολογιακής πολιτικής κατά τα τρία 
πρώτα έτη λειτουργίας της µαρίνας, σύµφωνα µε το άρθρο 2.3.9 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

• Παράρτηµα µε το αναλυτικό Επιχειρηµατικό Σχέδιο της επένδυσης. 

 

Το Συνολικό Ετήσιο Αντάλλαγµα (ΣΕΑ) που αποτελεί τη βάση αξιολόγησης της 
οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου, δεν θα πρέπει για την πρώτη χρονιά 
της παραχώρησης να είναι κατώτερο των 65.000,00 €.  

Στο ετήσιο αντάλλαγµα δεν προστίθεται ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται χαρτόσηµο. Μέρος 
του ΣΕΑ, ήτοι ποσό εκ 47.000 € θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου στη ∆ΟΥ … ή όπως θα ορίζεται στη σχετική σύµβαση µε το 
Υ.Πο.Τ. Η διαφορά του ποσού αυτού από  το προσφερθέν ετήσιο αντάλλαγµα 
κατατίθεται υπέρ του Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας. Τα παραπάνω θα εξειδικευθούν 
κατά την υπογραφή των Συµβάσεων το Αναδόχου µε: 

• Το Υπουργείο Πολιτισµού – Τουρισµού (Υποχρεώσεις Φορέα ∆ιαχείρισης και 
ρυθµιστικό πλαίσιο, χρήση και λειτουργία του τουριστικού Λιµένα, χρόνος 
παραχώρησης, ετήσιο αντάλλαγµα υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.), 

• Το Λιµενικό Ταµείο Φωκίδας (Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων, 
Συντήρηση του τουριστικού Λιµένα, ετήσιο αντάλλαγµα υπέρ του Λ.Τ.Φ., 
εγγυήσεις και ασφάλειες κ.λπ.). 

 

Το ανωτέρω ελάχιστο ΣΕΑ έχει υπολογισθεί ως λογικό ελάχιστο αντάλλαγµα µετά 
από «δοκιµές» (ανάλυση ευαισθησίας) στο βασικό ενδεικτικό χρηµατοοικονοµικό 
µοντέλο της Επένδυσης όπως παρουσιάζεται υποβοηθητικά και ενδεικτικά στο 
Παράρτηµα 4 της παρούσας, επιτρέποντας στον Ανάδοχο να καταρτίσει το δικό του 
µοντέλο, µε βάση τον ΑΠΚ που θα προτείνει, την οργάνωση της λειτουργίας του 
τουριστικού λιµένα, τις πιθανές πρόσθετες υπηρεσίες και την τιµολογιακή πολιτική 
που θα ακολουθήσει. 

Εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζοµένων στην ορθή συµπλήρωση του εντύπου, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.  

 

β. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς σφραγίζεται και υπογράφεται από τους : (i) 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή (ii) νόµιµο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζόµενου ηµεδαπού ή αλλοδαπού Ν.Π. ή συνεταιρισµού ή (iii) νόµιµους 
εκπροσώπους των εταιρειών - µελών της κοινοπραξίας ή ένωσης, οι οποίοι επίσης 
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σφραγίζουν και µονογραφούνε όλα τα φύλλα αυτού. Οικονοµική Προσφορά που θα 
υποβληθεί ανυπόγραφη ή χωρίς να έχουν µονογραφηθεί όλα τα πρωτότυπα φύλλα 
αυτής, είναι άκυρη και δε λαµβάνεται υπόψη.  

 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες. Τυχόν ασάφειες, διορθώσεις, 
διαγραφές, παραποµπές ή γενικά αλλοίωση του κειµένου του Εντύπου της 
Οικονοµικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων σε αυτό, θα 
θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και οι Οικονοµικές αυτές 
Προσφορές θα απορρίπτονται. Επισηµαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές ή 
προσφορές για την χρήση και εκµετάλλευση µέρους του Τουριστικού Λιµένα δεν 
γίνονται δεκτές.  
 

γ. Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο αποτελεί Παράρτηµα της Οικονοµικής Προσφοράς, 
ορίζει και αιτιολογεί µε σαφήνεια τις κύριες οικονοµικές παραδοχές και ενέργειες, που 
στηρίζουν το ΣΑΕΛ.  Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζεται σε ανάπτυξη το κατά 
την άποψη του υποψηφίου Αναδόχου χρηµατοοικονοµικό µοντέλο, το οποίο 
συνοδεύει και τεκµηριώνει το Επιχειρηµατικό Σχέδιο, εξυπηρετεί την στρατηγική του 
Αναδόχου, µε αναφορά στα κατωτέρω στοιχεία για το χρονικό ορίζοντα 
εικοσιπενταετίας ως εξής : 

1. Γενικές και µακροοικονοµικές παραδοχές που πιθανά επηρεάζουν το Έργο 
(π.χ. πληθωρισµός, κόστος δανεισµού, µέσες αποδόσεις ανάλογων έργων, 
συστηµατικοί και άλλοι κίνδυνοι του Έργου και πλαίσιο πρόβλεψης και 
αντιµετώπισής τους).  

2. Συνεκτίµηση ολικό προϋπολογισµό επενδύσεων ανά κατηγορία επενδύσεων 
(Συµπληρωµατικά Αναγκαία Έργα υποδοµής και Προαιρετικά Έργα) και 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους.  

3. Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικού µοντέλου εκµετάλλευσης και βιωσιµότητας 
της επένδυσης. Εντοπισµός των βασικών (κύριων) µεταβλητών που το 
επηρεάζουν.  

4. Τιµολογιακή πολιτική και εκτιµώµενες ροές εσόδων ανά κατηγορία / 
δραστηριότητα ανά έτος. Ειδικότερα, ως προς τις παρεχόµενες από τον 
τουριστικό λιµένα υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε εκτιµήσεις για 
το ρυθµό αύξησης της πληρότητας ανά έτος κλπ.  

5. Πρόβλεψη / κατανοµής λειτουργικών δαπανών κατά κατηγορία / 
δραστηριότητα ανά έτος, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου οργάνωσης της 
εκµετάλλευσης, των νέων θέσεων εργασίας,  του κόστους συντήρησης, της 
ασφάλισης των εγκαταστάσεων κ.λπ.. Εκτίµηση του νεκρού σηµείου πριν και 
µετά το ετήσιο µίσθωµα. 

6. Ανάλυση / πρόβλεψη των ταµειακών ροών ανά έτος για την υπό µελέτη 
25ετία. 

7. Εκτίµηση της Καθαράς Παρούσας Αξίας (NPV) για προεξοφλητικά επιτόκια 
4%, 5% και 6% και του Εσωτερικού βαθµού απόδοσης (IRR) χωρίς το Ετήσιο 
Αντάλλαγµα. 

8. Εκτίµηση αντίστοιχα της NPV για προεξοφλητικά επιτόκια 4%, 5% και 6% και 
του IRR µε συνεκτίµηση στις ροές κόστους του προσφεροµένου Ετησίου 
Ανταλλάγµατος. 

9. ∆ιενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας, από την οποία να τεκµηριώνεται η 
διατήρηση της βιωσιµότητας και αποδοτικότητας της επένδυσης µετά την 
«επιβάρυνση» του συνολικού προσφερόµενου ετησίου ανταλλάγµατος 
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(µισθώµατος). Η ανάλυση ευαισθησίας θα πρέπει να διενεργηθεί ως προς τον 
καθοδικό κίνδυνο της επένδυσης σε τρείς τουλάχιστον από τις «κύριες» 
µεταβλητές του µοντέλου, όπως θα τις έχει προσδιορίσει και αποτιµήσει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

13.3. Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα 
διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά 
και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 

13.4. Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν στο Ετήσιο Αντάλλαγµα θα εκφράζονται σε 
Ευρώ.  

θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών το προσφερόµενο Ετήσιο 
Αντάλλαγµα µε τιµή χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 21.5 
της παρούσης.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε Ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του Έργου ή µε διαφορετικά ποσοστά 
έκπτωσης ανά φάση υλοποίησης του Έργου. 

 

14. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού, την …………….., ηµέρα ………….. και ώρα ….:……. π.µ., στην έδρα 
του Λιµενικού Ταµείου Φωκίδας, οδός ………………… αρ. …………., ………., 
……………….. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται.  

 

15. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για έξι (6) 
µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προφορές που ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστηµα τριών (3) µηνών. 
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνει και 
µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή 
µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της 
αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 
ενέργεια. 

 

16. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως, συµπληρωµατικές διευκρινίσεις 
για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις σχετικά µε την προκήρυξη παρέχονται το αργότερο 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει 
καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει 
το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την 
παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην 
περίπτωση αυτή, η παροχή των συγκεκριµένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 
τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισµού από εγγυητική επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισµού 
των Εργων και Μελετών της παρούσας ∆ιακήρυξης, µη-συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή 
πιστωτικό  ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

• H ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Ο εκδότης. 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του ∆ιαγωνιζοµένου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

• Ο τίτλος του Έργου, για το οποίο δίδεται η εγγύηση. 

• Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

1. Η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται : Λιµενικό Ταµείο Φωκίδας, 

2. Ο αριθµός της εγγύησης. 
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3. Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ τρεις (3) τουλάχιστον µήνες µετά τον χρόνο 
λήξης ισχύος της προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας 

4. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

5. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του 
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης, εντός τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

6. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η εγγύηση συµµετοχής του διαγωνιζοµένου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των 
υπολοίπων διαγωνιζοµένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ηµερών από 
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί 
να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύµβασης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συµµετοχή του στο 
διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και 
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

18. ΌΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού και η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων 
Αναδόχων θα γίνει από ειδική Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, η οποία θα 
συσταθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (εφεξής η «Επιτροπή»). 

 

19. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καµία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως, έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 
από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο 
της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή 
στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε 
καµία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 
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 Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού πραγµατοποιείται σε  τρία στάδια: 

• Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και 
έλεγχος Φακέλου «Α’: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

• Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.   

• Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου «Γ’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - 
τελική βαθµολόγηση - επιλογή αναδόχου. 

 

Α’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο 
υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και µονογράφεται η 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτηµένους 
αντιπροσώπους τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν 
είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, δηλαδή των 
προσφορών τους, προς τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

2. Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να 
πληροί ο προσφέρων µε βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο διαγωνισµό, γίνεται στη 
συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η 
οποία εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω Φακέλων προβαίνοντας κατ΄ αρχή σε 
λεπτοµερή έλεγχο των δικαιολογητικών των παραγράφων 8, 9, 11 και 13 της 
παρούσας. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό µε το οποίο εισηγείται στην 
αναθέτουσα αρχή , η οποία και αποφασίζει , τον αποκλεισµό από τα επόµενα 
στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή 
των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. Η Επιτροπή µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού 
να ζητήσει διευκρινίσεις/συµπληρώσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των 
υποβληθέντων στοιχείων. 

3. Η απόφαση κοινοποιείται µέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζοµένους. 

4. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν οι προβλεπόµενες από το νόµο ενστάσεις, 
οι οποίες εξετάζονται από την αναθέτουσα αρχή , µετά από εισήγηση της 
επιτροπής διαγωνισµού ,και εκδίδεται τελικός πίνακας. 

5. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές µετά την εξέταση του υποφακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» αποκλείονται από τον διαγωνισµό και η 
προσφορά επιστρέφεται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Β’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών – Αξιολόγηση 
Τεχνικών Προσφορών 

 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται µόνο για όσους 
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει του υποφακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Η αποσφράγιση γίνεται σε ηµεροµηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της 
Επιτροπής που θα τους αποσταλεί µε fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον πέντε 



«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΤΕΑΣ» 

 

51 

ηµερολογιακές ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Κατά την αποσφράγιση µπορούν να 
παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους ή εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους 
τους. 

Κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. 

Η Επιτροπή προβαίνει αρχικά σε έλεγχο των περιεχοµένων του Φακέλου.  Η έλλειψη 
των τευχών ορισιτκών µελετών του Πίνακα 2 της ενότητας 13.2.3, επιφέρει τον 
αποκλεισµό του Υποψηφίου, χωρίς να αξιολογηθεί η τεχνική του προσφορά. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
υποψηφίων, που έχουν προσκοµίσει προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που αναλύονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή 
δύναται να καλέσει εγγράφως (µε τηλεοµοιοτυπία - fax) κάθε ένα από τους 
υποψηφίους, που συµµετέχει σε αυτό το στάδιο, να παρουσιάσει προφορικά την 
Τεχνική του Προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της. Μετά τη 
µελέτη των τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω προφορική παρουσίαση, 
κάθε µέλος της Επιτροπής αξιολογεί, τεκµηριώνει και βαθµολογεί µε βάση τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 20 της παρούσης.  

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε τους 
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις, που δίδονται 
αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καµία 
περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να µεταβάλουν την προσφορά τους ή να 
καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Τυχόν 
εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε 
οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς στο σύνολό της. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, θα συντάξει πρακτικό,  στο οποίο περιλαµβάνεται, όπως αναλυτικά 
ορίζεται παρακάτω, για κάθε προσφορά, που έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, 
ο βαθµός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθµός κάθε κριτηρίου, 
καθώς και το σύνολο της βαθµολογίας. Το πρακτικό θα υποβληθεί στο αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση απόφασης σχετικά µε την αποδοχή 
ή µη των προσφορών και τη βαθµολόγησή τους. Η απόφαση κοινοποιείται µέσω της 
υπηρεσίας εγγράφως στους προσφέροντες. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν οι 
προβλεπόµενες από το νόµο, ακολουθεί η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων 
και η έκδοση του τελικού πίνακα τεχνικής βαθµολογίας.  

 

Γ’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονοµικών Προσφορών – Τελική 
βαθµολόγηση και επιλογή Αναδόχου 

 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει 
η Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί µε σχετική πρόσκληση µέσω τηλεοµοιοτυπίας 
(fax) στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο 
της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η 
αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 
διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή µονογράφει και ελέγχει αν οι 
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Οικονοµικές Προσφορές έχουν συµπληρωθεί σύµφωνα µε την σχετική παράγραφο 
της παρούσας ∆ιακήρυξης, και καταγράφει σε πίνακα του σχετικού Πρακτικού της το 
συνολικό ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου.  Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται στους συµµετέχοντες.  

Η Επιτροπή µετά το πέρας της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, 
µε βάση και το Σύστηµα Αξιολόγησης που περιγράφεται στο άρθρο 21 της παρούσας  
, συντάσσει Πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στον ∆ιαγωνισµό, κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, και εισηγείται σχετικά στη 
Λιµενική Επιτροπή του Λ.Τ. Φωκίδας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνα 
του οποίου γνωστοποιείται στους υποψήφιους το τελικό αποτέλεσµα του 
∆ιαγωνισµού. 

Οι προσφορές δεν θα αποµακρύνονται από την χώρο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
Επίσης, δεν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

 

20. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

20.1. Κάθε µέλος της Ε.∆.∆. αξιολογεί και βαθµολογεί κάθε Τεχνική Προσφορά, 
συµπληρώνει µε τον βαθµό, που αξιολογεί την Τεχνική Προσφορά, τον σχετικό 
πίνακα και τον παραδίδει στον Πρόεδρο της Ε.∆.∆.  

Ο βαθµός κάθε κριτηρίου είναι ακέραιος και έχει ελάχιστη τιµή το µηδέν (0) και 
ανώτερη το δέκα (10). Οι βαθµοί που µπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι 
ακόλουθοι: 

0 : όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι µη ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο 
κριτήριο, 

1-4: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο 
κριτήριο, 

5-8:   όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο 
κριτήριο, 

9-10: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο 
κριτήριο. 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

- µη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν 
υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το Έργο, 

- ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου 
κριτηρίου, 

- ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου κριτηρίου, 

- εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου 
κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το Έργο. 
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Κάθε µέλος της Ε.∆.∆. βαθµολογεί µε ένα ακέραιο βαθµό (από το 0 έως το 10, 
σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα), κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των 
κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Για κάθε ένα κριτήριο υπολογίζεται ο µέσος όρος 
των βαθµών των µελών της Ε.∆.∆.. Στη συνέχεια ο µέσος όρος των βαθµών των 
µελών της πολλαπλασιάζεται επί τον επιµέρους συντελεστή  βαρύτητας του κάθε 
κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Σε 
όλους τους ανωτέρω υπολογισµούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο.  Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο παραλείπεται όταν έχει τιµές 0, 1, 2, 3, 4, 
στρογγυλοποιείται  δε προς τα άνω όταν έχει τιµές 5, 6, 7, 8, 9. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό Πρακτικό της 
Ε.∆.∆., στο οποίο καταχωρείται η αξιολόγηση της για κάθε προσφορά και για κάθε 
κριτήριο, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθµός κάθε κριτηρίου, καθώς και το 
σύνολο της βαθµολογίας, καθώς και συντάσσει πίνακα βαθµολογίας των 
διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά Βαθµού Τεχνικής Αξιολόγησης. 

Η απόφαση και το πρακτικό της Ε.∆.∆. ανακοινώνονται δια τηλεοµοιοτυπίας (fax) 
προς όλους τους διαγωνιζοµένους. Επί των αποτελεσµάτων αυτών, οι 
διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της Ε.∆.∆. σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στην παρούσας ∆ιακήρυξη εντός πέντε (5) ηµερών από της 
κοινοποίησης των εκάστοτε αποφάσεών της.  
 

∆ιαγωνιζόµενοι, που θα υποβάλουν ελλιπή στοιχεία, για τα οποία η Ε.∆.∆. θα ζητήσει 
διευκρινίσεις και δεν θα δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς, καθώς επίσης διαγωνιζόµενοι, 
που δεν θα υποβάλουν όλα τα στοιχεία προσηκόντως, σύµφωνα µε το Άρθρο 13 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης, αποκλείονται της συµµετοχής τους στην  επόµενη 3η Φάση 
του ∆ιαγωνισµού,  µε απόφαση της Ε.∆.∆.  

Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της Οικονοµικής Προσφοράς 
σε οιοδήποτε σηµείο της Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

 Η Ε.∆.∆. δύναται να αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί των ενστάσεων εντός δέκα (10) 
ηµερών από την κατάθεσή τους στο Γενικό Πρωτόκολλο. Εάν, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία  αυτή τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών, η Ε.∆.∆. ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των 
Οικονοµικών Προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους συµµετέχοντες στο στάδιο 
αυτό µε τηλεοµοιοτυπία (fax). 

 

20.2. Αντικείµενο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών είναι η ίδια η προτεινόµενη 
τεχνική λύση του κάθε διαγωνιζοµένου, η οποία θα περιλαµβάνει ολόκληρη τη 
διαδικασία από την αρχική ιδέα µελέτης, κατασκευής, στρατηγικής ανάπτυξης, 
εκµετάλλευσης και λειτουργίας του τουριστικού λιµένα, µε ικανή και αναγκαία 
συνθήκη  να συµπεριλαµβανονται σε επίπεδο οριστικής µελέτης τα «ελάχιστα 
αναγκαία αναπτυξιακά έργα»  του Πίνακα 1 της Ενότητας 5 της παρούσης. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις 
ακόλουθες δύο Οµάδες, µε τους ακόλουθους επιµέρους συντελεστές βαρύτητας: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

Ι 
Σχέδιο Ανάπτυξης, Εκµετάλλευσης και 
Λειτουργίας του τουριστικού λιµένα  (ΣΑΕΛ)  

 

(80% ) 

Τ1 

Πληρότητα, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα Στρατηγικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan)  για την προετοιµασία, 
την εκτέλεση, την οργάνωση και την λειτουργία / 
εκµετάλλευση του τουριστικού λιµένα, ξεχωριστά και 
συνολικά ως ενιαίας επένδυσης 
Ειδικότερα θα αξιολογηθούν:  
~ η πληρότητα της στρατηγικής προσέγγισης,  
~ η µεθοδολογία αξιοποίησης των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων  του Τ.Λ. 

~ η ολοκληρωµένη προσέγγιση της λειτουργίας του Τ.Λ.,  
~ οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε σχέση µε συγκριτική 
αξιολόγηση (benchmarking) του Τ.Λ. µε άλλους 
αντίστοιχους Λιµένες 

~ ο τρόπος προσέλκυσης πελατών,  
~ η ενσωµάτωση τεχνογνωσίας στη διαχείριση – 
λειτουργία του Τ.Λ.,  

~ η ενσωµάτωση σχετική εµπειρίας από το εξωτερικό. 
 
Επιπρόσθετα, θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση του 
κριτηρίου αυτού στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου 
Αναδόχου τυχόν προτάσεις για προαιρετικά έργα και 
υπηρεσίες, που θα εναρµονίζονται στο αντικείµενο του 
έργου και το ανωτέρω Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και, 
βεβαίως, δεν θα αντιστρατεύονται στο ΦΕΚ χωροθέτησης 
του Τ.Λ..    

 

35% 

Τ2 Πρόβλεψη και διοίκηση λήψης των απαιτούµενων / 
αναγκαίων αδειοδοτήσεων, συνεργασία µε τις τοπικές 
Αρχές και Φορείς κ.λπ. 

5% 

 

 

 

 

 

Τ3 

Πληρότητα Οριστικής Μελέτης - Πληρότητα και 
Συµβατότητα Μελετών  και Σχεδίων (µε βάση Π∆ 696/74 
όπως ισχύει και εφαρµόζεται). 
 Ο Υποψήφιος θα υποβάλλει  3 τεύχη µελετών (Πίνακας 2, 
στήλη 2), ως εξής : 

~ Μελέτη Συντήρησης  Υφιστάµενων Κτιρίων και 
Εγκαταστάσεων 

~ Μελέτη Κατασκευής  Νέων Κτιρίων 
~ Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου και Λοιπών 
Εγκαταστάσεων στο ΦΕΚ χωροθέτησης του Τ.Λ. 

Η αξιολόγηση των επιµέρους µελετών θα γίνει µε βάση τα 
υποκριτήρια του Πίνακα 2 (στήλη 5) και την βαρύτητα 
(ποσόστωση) των υποκριτηρίων στο Κριτήριο Τ3 (στήλη 
6). 

 

 

 

 

 

35% 

 

Τ4 

Ολοκληρωµένη προσέγγιση και πρόβλεψη συνεργιών, 
κινδύνων, CPM κλπ του προτεινόµενου Γενικού και 
Αναλυτικού Χρονοδιαγράµµατος. 

5% 

 

ΙΙ 
 
∆ιοίκηση του Έργου 

 

(20% ) 
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Τ5 Οργάνωση και ∆ιοίκηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων 
και εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών 

10% 

 

Τ6 

Οργάνωση και ∆ιοίκηση της επίβλεψης και των 
Εργοταξίων κατά την κατασκευαστική περίοδο της 
παραχώρησης και του συστήµατος λειτουργίας του 
τουριστικού λιµένα. 

10% 

 
Ο διαγωνιζόµενος µπορεί τεκµηριωµένα να προτείνει Κόστος Αναπτυξιακών Έργων 
και Εγκαταστάσεων (ΚΑΕΕ) υψηλότερο του ελαχίστου, το οποίο θα αξιολογηθεί µόνο 
ως προς την τεχνική του πληρότητα και επάρκεια τεκµηρίωσης, ενώ θα 
χρησιµοποιηθεί στο επιχειρηµατικό σχέδιο για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας της 
επένδυσης. Το min ΚΑΕΕ ή το προσφερόµενο πάνω από αυτό, δεν αξιολογείται στην 
οικονοµική προσφορά του υποψηφίου. 
 
20.3. Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ):  

Κάθε κριτήριο (λ.χ. Τ1,Τ2 ... ) λαµβάνει τιµές από 0 έως 10. Ο υπολογισµός της 
Βαθµολογίας Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τον 
ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:  
 

ΒΤΠ = ΤΙ *35% + Τ2*5% + Τ3*35% + Τ4*5% + Τ6*10%+ Τ7*10% 
 
 

20.4. Αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών 
 
Κριτήριο αξιολόγησης των Οικονοµικών Προσφορών είναι: 
 
(α) Η Συνολική Αξία του προτεινόµενου Ετήσιου Ανταλλάγµατος (ΣΑΕΑ): 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να ορίσουν στην οικονοµική Προσφορά τους το  Ετήσιο 
Αντάλλαγµα (ΕΑ), που προτίθενται να προσφέρουν προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για 
τον πρώτο χρόνο της παραχώρησης.  

Στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, το σχετικό ετήσιο αντάλλαγµα θα αναπροσαρµόζεται 
αυτοµάτως αυξητικά στην αρχή κάθε έτους παραχώρησης, κατά ποσοστό ίσο µε το 
ποσοστό αύξησης του τιµαρίθµου του κόστους ζωής του προηγούµενου 
ηµερολογιακού έτους, όπως αυτό καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη 
κατά νόµο αρµόδια αρχή. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, το προσφερόµενο ετήσιο αντάλλαγµα 
γίνεται υπόθεση ότι θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά 3%, ώστε να προκύψει η 
Συνολική Αξία του προτεινόµενου Ετήσιου Ανταλλάγµατος (ΣΑΕΑ) σε χρονικό 
ορίζοντα 25ετίας (τρέχουσες τιµές). 

Σηµαντική Σηµείωση: Στην οικονοµική προσφορά θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο 
µε ανάλυση ευαισθησίας στην οποία προέβη ο υποψήφιος και στην οποία θα 
εκτιµάται ο καθοδικός κίνδυνος στο χρηµατοοικονοµικό του µοντέλο και στα 
µεγέθη αξιολόγησης της βιωσιµότητας της επένδυσης, ώστε να τεκµαίρεται η 
διατήρηση  της βιωσιµότητας της επένδυσης και µετά την πρόταση του ΕΑ. 
 
(β) Η βιωσιµότητα της επένδυσης, µε βάση τα σχετικά κριτήρια της 
παραγράφου 20.4.  
 
Ακόµη, η Επιτροπή ελέγχει την προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική του Αναδόχου, τη 
συµβατότητα του προσφερόµενου ανταλλάγµατος µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο και τη 
διασφάλιση της βιωσιµότητας της επένδυσης. Εφόσον η Ε.∆.∆. κρίνει αναγκαίο, 
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µπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις ή/και να προσκαλέσει τους υποψηφίους σε 
παρουσίαση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου.  

Οι διαγωνιζόµενοι, οι οποίοι θα υποβάλουν Οικονοµική Προσφορά υπό όρους ή 
αόριστη ή µη αντιστοιχούσα στα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς τους ή η οποία 
δεν πληροί τα οριζόµενα στην σχετική παράγραφο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού. 

Λόγοι αποκλεισµού είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆εν περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά τα αναφερόµενα στην 
σχετική παράγραφο   της παρούσας, 

• ∆εν έχει υπολογισθεί ορθά η Συνολική Αξία του προτεινόµενου Ετήσιου 
Ανταλλάγµατος (ΣΑΕΑ) κατά τα κατωτέρω αναφερόµενα, 

• Το χρηµατοοικονοµικό µοντέλο, µε την ενσωµάτωση σε αυτό του Ετησίου 
Ανταλλάγµατος αποδεικνύει ότι δεν διασφαλίζει τη βιωσιµότητα της 
επένδυσης, ήτοι ειδικότερα και αθροιστικά: 

- Οι ΝPV για προεξοφλητικά επιτόκια 4%, 5% και 6% είναι θετικές 

- Ο IRR δεν είναι κάτω από 8% 

Εάν τα κριτήρια αυτά δεν καλύπτονται συνολικά, τότε η οικονοµική προσφορά 
θεωρείται ως µη-παραδεκτή και ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης. 

 
 
20.5. Επιλογή Αναδόχου 
 
20.5.1. Ο ∆ιαγωνιζόµενος ή το διαγωνιζόµενο Επιχειρηµατικό Σχήµα που θα 
συγκεντρώσει τον υψηλότερο Βαθµό Οικονοµικής Προσφοράς (ΒΟΠ) θα 
ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος του Έργου.  
 
Ο ΒΟΠ θα προκύπτει σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 
 

 

ΒΟΠ = (ΣΑΕΑ)   Χ  ΒΤΠ     Χ 100 

     ΣΑΕΑmax 
 
 
 
Όπου: 
ΣΑΕΑ: Συνολική αξία ετήσιου ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

παραπάνω. 
ΒΤΠ:    Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς. 
ΣΑΕΑmax:  Μέγιστη συνολική αξία συνολικής αξίας ετήσιου ανταλλάγµατος που  

Προσφέρθηκε από τους υποψηφίους. 
 
20.5.2. Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών 
προσφορών προκύψουν πρώτοι στην κατάταξη δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι, 
θα τους ζητηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
εισήγηση της Ε.∆.∆.,   να υποβάλουν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών νέες 
βελτιωµένες σφραγισµένες τεχνικές και οικονοµικές προσφορές. Η διαδικασία και η 
αξιολόγηση σε  αυτήν την περίπτωση θα είναι αυτές που τηρήθηκαν για την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των αρχικών ∆εσµευτικών Προσφορών.  
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20.5.3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Συνολικού 
Βαθµού τους (ΒΟΠ). 

20.5.4. Η ανακήρυξη της νικήτριας προσφοράς από την Ε.∆.∆. δεν έχει την έννοια 
της ανακήρυξης του Αναδόχου, η οποία γίνεται µε απόφαση του Προέδρου της 
Λιµενικής Επιτροπής του Λ.Τ. Φωκίδας , ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 
τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η απόφαση κοινοποιείται µέσω της Υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζοµένους. 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού µπορούν να υποβληθούν προσφυγές εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών. 
 

21. ΈΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Η έννοµη προστασία κατά την παρούσα διαδικασία παρέχεται κατά τις διατάξεις του 
N. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 
 

22. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) 

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών ο 
υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα προσφορά και στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (υποψήφιος Ανάδοχος), οφείλει να 
υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 11 της παρούσας, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή  σε αυτόν.  

2. Η Επιτροπή θα ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία θα γίνει η 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά τα 
παραπάνω από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Στη διαδικασία αποσφράγισης 
δικαιούνται να παρίστανται όσοι συµµετείχαν στο διαγωνισµό και δεν 
αποκλείστηκαν σε προηγούµενο στάδιο αυτού, οι οποίοι καλούνται προς τούτο 
και λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

3. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει σε έλεγχο των ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης και διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνα του οποίου 
γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

4. Ακολούθως η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός να υποβάλλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά και 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύµβασης. 

5. Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10 της 
παρούσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτό, καλείται ο υποψήφιος που 
προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
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προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, 
καλείται ο υποψήφιος µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους 
υποψήφιους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή 
ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 της παρούσας 
ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 9, καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  

 

23. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η ανακοίνωση  της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το Έργο υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή 
της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, πρέπει να είναι ποσού ίσου µε το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ και να ισχύει επ’ αόριστον ή 
µέχρι την επιστροφή της. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µε 
εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών και εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις  του 
Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα 
στην προκαθορισµένη περίοδο, καταπίπτει η εγγυητική συµµετοχής του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του διαγωνισµού, 
εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: 

• Εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό. 

• Εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού. 

• Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζοµένους οι 
απαιτούµενες παρατάσεις. 

• Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το δηµοπρατούµενο Έργο. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µε την υποβολή της Προσφοράς τους τεκµαίρεται ότι παραιτούνται 
τους δικαιώµατος να διεκδικήσουν αποζηµίωση στην περίπτωση, που ο ∆ιαγωνισµός 
ακυρωθεί ή / και µαταιωθεί για οποιονδήποτε λόγο. 
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24. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και 
αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας και να επαναλάβει αυτόν µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών  και ιδίως:  

• για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας,  

• εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  

• εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού, 

• εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο 

Σε περίπτωση µαταίωσης / ακύρωσης / διακοπής του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 
25. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

25.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση, 
κατά την έννοια και µε το περιεχοµενο που µνηµονεύεται στην παράγραφο 14.2.4. 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψήφιους µαζί µε τις προσφορές 
τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή 

Η σύµβαση του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή θα καταρτιστεί στην ελληνική 
γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά 
του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης αυτής θα 
κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για 
θέµατα, που δεν θα ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή 
σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, 
θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η προσφορά του αναδόχου και η παρούσα 
διακήρυξη, εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του 
Αστικού Κώδικα. 

Οι εγγυήσεις που προβλέπονται  είναι οι ακόλουθες: 

 

25.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΕΕ) 

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί υπέρ του Λιµενικού Ταµείου 
Φωκίδας, από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ή από Τράπεζα που 
λειτουργεί νόµιµα σε χώρα - µέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. συνοδευµένη από επίσηµη 
µετάφραση της στην Ελληνική. Το ελληνικό κείµενο των ως άνω εγγυητικών 
επιστολών υπερισχύει του ξενόγλωσσου. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα είναι 
εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και 
θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων 
της Αθήνας σε περίπτωση που ανακύψουν οποιεσδήποτε διαφωνίες κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης.  

Η Εγγυητική αυτή Επιστολή πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθεί σύµφωνα µε το 
συνηµµένο υπόδειγµα Ε.Κ.Ε.Ε (Παράρτηµα Π.5). 

Το ποσό της εγγύησης που θα κατατεθεί, πρέπει να είναι  ισόποσο µε το 5%  του 
προϋπολογισµού των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων του Πίνακα 1 της παρούσας 
και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισµό ως προς την ισχύ της. Η Ε.Κ.Ε.Ε. θα 
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επιστραφεί εντός δώδεκα (12) µηνών µετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του 
Τουρισιτκού Λιµένα από τη Γ.Γ. Τουρισµού.  

Η Ε.Κ.Ε.Ε. θα καλύπτει κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Αναδόχου-
Φορέα ∆ιαχείρισης για µη έγκαιρη και προσήκουσα έναρξη της εκτέλεσης των 
αναπτυξιακών και συµπληρωµατικών έργων και υπηρεσιών, προµήθεια και 
εγκατάσταση κινητού εξοπλισµού και  για απαιτήσεις από την επιβολή κυρώσεων σε 
βάρος του Αναδόχου κατά τη συµβατική περίοδο ως προς την καλή εκτέελση και 
ολοκλήρωση της κατασκευής των αναπτυξιακών και συµπληρωµατικών έργων. Η 
εγγύηση αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου-Φορέα ∆ιαχείρισης για 
αποζηµίωσή της Α.Α. σε περίπτωση ζηµιάς της µεγαλύτερης του ποσού της 
εγγύησης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην περίπτωση της εγγύησης 
συµµετοχής.  

 

25.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Κ.Ε.Σ.): 

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί υπέρ του Λιµενικού 
Ταµείου Φωκίδας,  από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ή από 
Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα - µέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. συνοδευµένη 
από επίσηµη µετάφραση της στην Ελληνική. Το ελληνικό κείµενο των ως άνω 
εγγυητικών επιστολών υπερισχύει του ξενόγλωσσου. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα 
είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική 
νοµοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας σε περίπτωση που ανακύψουν οποιεσδήποτε διαφωνίες ή 
παράβαση ουσιωδών όρων της Σύµβασης ή/και υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά 
την εκτέλεση της Σύµβασης.  

Η Εγγυητική αυτή Επιστολή πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθεί σύµφωνα µε το 
συνηµµένο υπόδειγµα Ε.Κ.Ε.Σ. (Παράρτηµα Π.6). 

Το ποσό της εγγύησης που θα κατατεθεί, πρέπει να είναι ισόποσο µε το 150% του 
ετησίου ανταλλάγµατος του πρώτου συµβατικού έτους, και η εγγυητική επιστολή θα 
είναι χωρίς χρονικό περιορισµό ως προς την ισχύ της. Η ως άνω Ε.Κ.Ε.Σ. θα 
αντικαθίσταται υποχρεωτικά σε κάθε αναπροσαρµογή του ετήσιου ανταλλάγµατος, 
έτσι ώστε να είναι πάντοτε ισόποση µε το 150% του εκάστοτε καταβαλλόµενου 
ετήσιου ανταλλάγµατος. Η µη-αντικατάσταση της Ε.ΚΕ..Σ. εντός 30 ηµερολογιακών 
ηµερών από την αναπροσαρµογή του ετησίου ανταλλάγµατος, καθιστά τον Ανάδοχο 
αυτόµατα έκπτωτο από τη Σύµβαση Παραχώρησης, χωρίς το δικαίωµα 
οποιωνδήποτε απαιτήσεων. 

Η αποδέσµευση του εγγυητή από την υπόψη εγγύηση θα γίνεται µετά την πάροδο 
δώδεκα (12) µηνών από τη λήξη της διάρκειας παραχώρησης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα καλύπτει κάθε απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, κατά του Αναδόχου-Φορέα ∆ιαχείρισης είτε για παράβαση 
οιουδήποτε όρου της Σύµβασης, είτε για τη µη έγκαιρη ή προσήκουσα εκτέλεσή τους, 
είτε τέλος για απαίτηση από την επιβολή κυρώσεων. Η εγγύηση αυτή δεν εξαντλεί 
την ευθύνη του Αναδόχου-Φορέα ∆ιαχείρισης για αποζηµίωσή της Α.Α. σε 
περίπτωση ζηµιάς µεγαλύτερης του ποσού της εγγύησης. 

Η παρακολούθηση της κατασκευής των Εργων και η παραλαβή τους θα γίνει από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηγεςσία µε βάση τα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη Αποφαινόµενα 
Οργανα και την Οργάνωση των αρµοδίων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας. 
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26. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των 
υπηρεσιών παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το συµβατικό 
χρονοδιάγραµµά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της 
Σύµβασης.  

Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα επί του συνόλου των υπηρεσιών του 
Αναδόχου και των προϊόντων τους ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται και 
µεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή 
πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική Σύµβαση, η οποία 
καλύπτει πλήρως την αξία τους . 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τα αποκλειστικά πνευµατικά ή/και συγγενικά δικαιώµατα 
όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς την έγγραφη άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη µελλοντικών 
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή για αυτά. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν χρησιµοποιεί µελέτες 
ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόµιµη άδεια. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα των παραδοτέων 
του έργου ή των δηµιουργηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την 
παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως 
και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να αναλάβει µε δικές του δαπάνες τυχόν 
δίκες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά µε κάθε δαπάνη 
η/και  έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 
λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, 
αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή 
αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή 
του ένδικου µέσου.  

Ο Ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι σε περίπτωση που δηµιουργηθεί οποιαδήποτε 
διένεξη ή διαφορά, απ’ αυτές που περιγράφονται παραπάνω η οποία κατά την κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη αξιοποίηση της υπηρεσιών υποχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο 
δυνατόν, να προβεί σε ενέργειες εξασφαλιστικές των δικαιωµάτων και συµφερόντων 
του και ειδικότερα, είτε να εξασφαλίσει άµεσα την πλήρη και αποδεδειγµένη 
απόλαυση όλων των δικαιωµάτων χρήσης των παραδοτέων του έργου, είτε να 
αντικαθιστά/τροποποιεί ορισµένα ή όλα τα παραδοτέα του έργου µε άλλα που δεν 
παραβιάζουν δικαιώµατα τρίτων. Η τυχόν αντικατάσταση/τροποποίηση θα γίνεται 
κατόπιν της συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, τα υπό 
αντικατάσταση/τροποποίηση παραδοτέα, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές των υπηρεσιών και να εξασφαλίζουν την υλοποίηση του Έργου, όπως 
προδιαγράφηκε. 
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27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ  

Το Λιµενικό Ταµείο Φωκίδας, ως Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στην παροχή όλων 
των απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης 
Παραχώρησης. 
 

28.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
αποφάσεων.  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάσταση της. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως 
και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

29.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  

Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή 
το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο 
δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο / υπεργολάβους, η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον 
Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο, µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του 
Έργου, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

30. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο 
του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 



«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΤΕΑΣ» 

 

63 

31. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ- ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος σύµβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της Άµφισσας, εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. 
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