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Χίος, 29-09-2015  

ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ  

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 2046 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Nεωρίων 2, 821 00 Χίος ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΛΗΜΝΙΩΝ, 
ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ » 

 

Πληροφορίες: Θεόδωρος Αργυρούδης 

Τηλ: 22710 22770 

FAX: 22710 40344 

e-mail: dltxiou@gmail.com 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000 € µε Φ.Π.Α.  
 

Πληροφορίες: Γ. Σγούτας, ∆ΤΥ ∆ήµου Χίου, τηλ: 22713 50007 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (MasterPlan) Λιµένων Χίου, Μεστών, 

Ληµνιών, Ψαρών και Οινουσσών». 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 
3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Το µε αριθµ. Πρωτ. 8210/15/13/30.04.2013 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και 
Λιµενικής Πολιτικής 

• της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 

• To Ν. 3450/2006, άρθρο 21 (ΦΕΚ Α’ 64/2006) Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 

• Η αριθ. 8315.2/02/07/02-02-2007 Απόφαση κ. Υ.Ε.Ν. (ΦΕΚ Β’ 202/2007) 

• Το αριθ. 8211.03/36/11/29-08-2011 έγγραφο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ΓΓΛΛΠ/∆ΛΥα’  

• τη σχετική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χίου  

• την αριθ. 177/2015 Απόφαση του ∆.Σ. σχετικά µε την έγκριση των συντασσόµενων τευχών. 
 
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εκπόνηση της Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (MasterPlan) 
Λιµένων Χίου, Μεστών, Ληµνιών, Ψαρών και Οινουσσών» 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης της υπό παροχής υπηρεσίας ανέρχεται σε 55.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η χρηµατοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, του ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ 
Η διάρκεια του έργου και της σύµβασης µε τον ανάδοχο καλύπτει περίοδο 5 ηµερολογιακών 
µηνών. 
 
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22. 
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Άρθρο 1 

Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί 

1.1 Κύριος του Έργου – Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι το ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου 
(∆ΛΤ Χίου), Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
Οδός: Νεωρίων 2, Τ.Κ. 82100, Χίος 
Τηλ: 22710-22770 
Φαξ: 2271040344 
 
Προς την οποία οι συµµετέχοντες θα απευθύνουν τν αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τις 
ενστάσεις ή προσφυγές που προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι φάκελοι συµµετοχής 
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου, όπως περιγράφεται στο 
παρόν. 
Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ’ εφαρµογή των κείµενων 
διατάξεων ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας 
προκήρυξης και της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει 
υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους Ενδιαφερόµενους, τους ∆ιαγωνιζόµενους και τον 
Ανάδοχο. 
 

1.2 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης, οι ακόλουθοι όροι έχουν 
την αντίστοιχη σηµασία. 

- Ενδιαφερόµενος: Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή σύµπραξη ή 
κοινοπραξία προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα, που προτίθεται να λάβει µέρος στην 
παρούσα διαδικασία. 

- ∆ιαγωνιζόµενος ή Συµµετέχων ή Προσφέρων: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει στον 
παρόντα ∆ιαγωνισµό Φάκελο Συµµετοχής, είτε είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, είτε σύµπραξη 
ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

- Προϊσταµένη Αρχή: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου 

- Τεύχη ∆ιαγωνισµού: 
o Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Παραρτήµατα και Προσαρτήµατά της,  
o η µελέτη της Υπηρεσίας,  
τα οποία µετά την υπογραφή της Σύµβασης καθίστανται Συµβατικά Τεύχη σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

- Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Διευκρινήσεων 

1. Τα Τεύχη ∆ιαγωνισµού που συνοδεύουν την παρούσα, διατίθενται από το γραφείο του 
∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ, Νεωρείων 2, ΤΚ 82100 Χίος, τηλ. 2271-22770, µέχρι και την έναρξη του διαγωνισµού. 
Το γραφείο λειτουργεί όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου του 

∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ και θα δηµοσιευθεί στην τοπική εφηµερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ».  

• Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη σύµβαση, αυτές παρέχονται από το ∆ιαδηµοτικό 
Λιµενικό Ταµείο. Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του ∆.Λ.Τ. 
Χίου στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω. 

Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, να µελετούν στο γραφείο του 
∆.Λ.Τ. Χίου το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το ∆.Λ.Τ. Χίου, τα διαθέσιµα στοιχεία και τις µελέτες που 
αφορούν το έργο στο οποίο θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες συµβούλου. 
Μετά την κατάθεση των Προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
Προκήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής – Υποβολής Φακέλου 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν Φάκελο Συµµετοχής, 
σύµφωνα προς τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, µέσα στην προθεσµία που 
αναφέρεται στο άρθρο 14. Οι περιπτώσεις αποκλεισµού από τον ∆ιαγωνισµό επισηµαίνονται ρητώς 
στην παρούσα Προκήρυξη. 
Ο Φάκελος Συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου επί ποινή αποκλεισµού: 
α) θα συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και  
β) θα περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς Φακέλους σε δύο αντίγραφα ως εξής: 

- Φάκελος «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» 

- Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» 

- Φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» 
Το περιεχόµενο καθενός από τους Φακέλους περιγράφεται στο άρθρο 23 της παρούσας. Και στους 
τρεις ανωτέρω Φακέλους αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής 

- Ο πλήρης τίτλος του αντικειµένου του ∆ιαγωνισµού «Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης (MasterPlan) Λιµένων Χίου, Μεστών, Ληµνιών, Ψαρών και 
Οινουσσών». 

- Στο άνω αριστερό µέρος κάθε Φακέλου θα αναγράφονται η επωνυµία, η πλήρης 
επαγγελµατική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, 
FAXκαι e-mail) του Προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και εάν αυτός είναι Σύµπραξη ή 
Κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των µελών αυτού. 

-  
Σηµειώνεται επίσης η φράση «να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή» 
 
Ο Φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς», θα πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση αυτοκόλλητων φακέλων που µπορεί να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν 
χωρίς να γίνει αντιληπτό. 
Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται είτε από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, είτε και 
ταχυδροµικά, αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του ∆.Λ.Τ. Χίου το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία 
και ώρα (προθεσµία) που αναφέρεται στο άρθρο 14. 
Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής των Φακέλων Συµµετοχής, αυτοί θα αποστέλλονται: 
Προς το  
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για την Παροχή της Υπηρεσίας: 
«Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) Λιµένων Χίου, Μεστών, Ληµνιών, 
Ψαρών και Οινουσσών». 
Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί ∆ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν Αίτηση η οποία θα συνοδεύει το 
Φάκελο Συµµετοχής και η οποία θα παραληφθεί εµπρόθεσµα. Το ∆.Λ.Τ. Χίου δεν φέρει ευθύνη για το 
περιεχόµενο των Φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει 
Φακέλους και λοιπά έγραφα, από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 
Προσφορών τους.  
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση Φακέλου Συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του 
∆ιαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Στον 
εξωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι πρόκειται για «Προσφορά ∆ιαγωνισµού» 
προκειµένου να µην αποσφραγιστεί ο φάκελος στο πρωτόκολλο.  
 

ΑΔΑ: 67ΛΜΟΡΛΩ-ΗΕΩ



4 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης Προσφορών - Ενστάσεις 

4.1 Η έναρξης της δηµοσίας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών κατά το άρθρο 14 της 
παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους Φακέλους Συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή 
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο του ∆.Λ.Τ. Χίου. 

4.2 Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του 
κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. 
Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς. 

4.3 Η Επιτροπή ελέγχει και µονογραφεί όλους τους Φακέλους Συµµετοχής, καθώς και τους 
περιεχόµενους σε αυτούς επιµέρους Φακέλους και ανοίγει τους Φακέλους των «∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής» όλων των ∆ιαγωνιζοµένων και µονογραφεί το περιεχόµενό τους.  

4.4 Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος και 
αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των 
δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού 
εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

4.5 Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 
έγγραφα των διαγωνιζόµενων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, δηλαδή 
- την πληρότητα του Φακέλου «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» κατά το άρθρο 23.2 της παρούσας. 
- το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο18 της παρούσας. 
- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής κατά το άρθρο19 και αποφασίζει για αυτούς που 
αποκλείονται.  
Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν 
και ο λόγος του αποκλεισµού τους και η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, 
η επωνυµία κάθε ∆ιαγωνιζόµενου, ο εξουσιοδοτηµένος κοινός εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία που απαιτεί η Προκήρυξη, ενώ σηµειώνεται και η αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί 
του αποκλεισµού ∆ιαγωνιζοµένων. 

4.6 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των ∆ιαγωνιζοµένων που 
αποκλείσθηκαν παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου 
παρέλθει η σχετική προθεσµία Ένστασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο ή 
ενδεχοµένως, οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής 
ενστάσεων ή άσκησης ένδικων βοηθηµάτων. Στους αποκλεισθέντες από τον ∆ιαγωνισµό 
Υποψηφίους – µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεών τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆.Λ.Τ. Χίου 
ή τυχόν ένδικων βοηθηµάτων από το αρµόδιο ∆ικαστήριο – επιστρέφονται οι Φάκελοι «Τεχνικής 
Προσφοράς» και «Οικονοµικής Προσφοράς» τους, χωρίς να ανοιχθούν. 

4.7 Μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή 
αποσφραγίζει δηµόσια τους φακέλους «Τεχνικής Προσφοράς» των ∆ιαγωνιζοµένων αυτών και στη 
συνέχεια µονογραφεί και καταγράφει το περιεχόµενο κάθε Φακέλου. Εν συνεχεία σε κλειστές 
συνεδριάσεις της, η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις «Τεχνικές Προσφορές» και τις 
βαθµολογεί σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης κατά το άρθρο 22 της παρούσας και συντάσσει το 
Πρακτικό ΙΙ µε το περιεχόµενο της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Το Πρακτικό ΙΙ 
συνοδεύεται από Πίνακες µε τις βαθµολογίες των ∆ιαγωνιζοµένων επί του καθενός κριτηρίου και 
αναγράφει την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η 
οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο των Φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς των ∆ιαγωνιζοµένων. 

4.8 Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού ΙΙ 
και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆.Λ.Τ. Χίου. 

4.9 Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή καλεί 
εγγράφως µέσω FAXή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε δηµόσια συνεδρίαση τους 
∆ιαγωνιζόµενους, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθµολογήθηκαν. 
Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις «Οικονοµικές Προσφορές» 
και τις µονογραφεί.  

4.10 Στη συνέχεια, µετά από την στάθµιση της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς κάθε 
∆ιαγωνιζόµενου σύµφωνα µε το άρθρο 22, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την Εισήγησή της για την ανάθεση, 
στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι ∆ιαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια 
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σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται ο υποψήφιος µε την µικρότερη «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 
Ενστάσεις 

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισµού, µέχρι 

και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του κάθε σταδίου. Αν η ένσταση κατατεθεί στο 

∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην επιτροπή του διαγωνισµού. Τα 

πρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη 

απόφαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποστέλλονται µαζί µε την κατακυρωτική απόφαση αυτής, στον 

Ελεγκτή Νοµιµότητας, για τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 

έλεγχο νοµιµότητας.  

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής 

παρόχου σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

 α. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής παρόχου σ΄ 
αυτόν, µόνο από πάροχο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση 
υποβάλλεται στο ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή διαγωνισµού, η οποία µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή της, υποβάλλει την ένσταση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά.  

Οι ανωτέρω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και οι αποφάσεις του, που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ή περαιτέρω στα αρµόδια δικαστήρια. 

Το ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται 
µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ολοκλήρωση – Ακύρωση - Ανάθεση 

Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής περί 
ανάθεσης των υπηρεσιών, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής. Η απόφαση κοινοποιείται µε FAX ή µε 
ηλεκτρονική αλληλογραφία προς όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους. Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο 
κοινοποίηση της απόφασης έχει την έννοια της πληροφόρησής του και όχι της σύναψης Σύµβασης. 
Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της: 
Α. Να ανακαλέσει την Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα, πριν ή µετά την κατακύρωσή του 
αν συντρέχει παραβίαση των κειµένων διατάξεων η οποία επηρεάζει το αποτέλεσµα του 
∆ιαγωνισµού, εφόσον δεν µπορεί η παραβίαση να επανορθωθεί µε εφαρµογή της επόµενης 
περίπτωσης. 
Β. Να ακυρώσει εν µέρει και να επαναλάβει την διαδικασία ή να αναµορφώσει το αποτέλεσµά τα, αν 
διαπιστώσει ότι σε κάποιο στάδιο έγιναν σφάλµατα και παραλείψεις που επηρεάζουν το αποτέλεσµα 
του ∆ιαγωνισµού. 
Γ. Να ακυρώσει το αποτέλεσµα αν ο ανταγωνισµός δεν ήταν επαρκής ή αν υφίστανται βάσιµες 
ενδείξεις ότι υπήρχε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζόµενων. 
∆. Να ανακαλέσει την Προκήρυξη αν δεν επιθυµεί πλέον την ανάθεση της υπηρεσίας ή να µην 
εγκρίνει το αποτέλεσµα, αν κριθεί ασύµφορο για την Αναθέτουσα Αρχή ή να επαναπροκυρήξει τον 
∆ιαγωνισµό µε τροποποίηση των αρχικών όρων. 
 
Το ∆.Λ.Τ. Χίου διατηρεί το δικαίωµα να σταµατήσει την διαδικασία του ∆ιαγωνισµού οποιαδήποτε 
στιγµή, Στην περίπτωση αυτή κανένας από τους Υποψηφίους δεν δικαιούται αποζηµίωσης. Οι 
∆ιαγωνιζόµενοι µε την υποβολή της Προσφοράς τους τεκµαίρεται ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
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να διεκδικήσουν αποζηµίωση στην περίπτωση που ο ∆ιαγωνισµός ακυρωθεί, µαταιωθεί ή αναβληθεί 
για οποιονδήποτε λόγο. 
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος να 
προσκοµίσει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών-δυναµένης να παραταθεί µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής – τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 24 της 
παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την προσκόµιση των 
επιµέρους δικαιολογητικών, καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ΛΤΧ, σε χρόνο όχι µικρότερο 
των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ' αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν 
προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 
28/1980 κυρώσεις. 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα 
στο πρωτόκολλο του ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τεύχη του Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη 

Τα Συµβατικά Τεύχη και στοιχεία, βάσει των οποίων θα παρασχεθούν οι προς ανάθεση υπηρεσίες, 
είναι τα αναφερόµενα κατωτέρω: 
Α.  Η Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 
Β. Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
Γ. Η µελέτη της Υπηρεσίας 
∆. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
Ε. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
ΣΤ. Το Χρονοδιάγραµµα, όπως τελικά αυτό θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Γλώσσα Διαδικασίας 

8.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα 
σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Όλα τα δηµόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους 
∆ιαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο 
της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου 
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι πλήρως µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα 
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 
8.2 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική γλώσσα. Όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική ή θα συνοδεύονται από επίσηµη κατά τα 
ανωτέρω µετάφραση, επί ποινή αποκλεισµού. Σε περίπτωση υποβολής ξενόγλωσσων 
επεξηγηµατικών τεχνικών εγχειριδίων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από συνοπτική µετάφραση 
στην Ελληνική. 
8.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της υπηρεσίας (σε όλες της βαθµίδες της) και 
των διαγωνιζοµένων ή του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και 
προµηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος αλλά και 
κάθε µέλος του (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση και ότι 
αποδέχεται τους σχετικούς όρους και διατάξεις: 

Α. της παρούσας προκήρυξης και των τευχών, παραρτηµάτων και προσαρτηµάτων που τη 
συνοδεύουν και  

Β. της νοµοθεσίας που διέπει τον διαγωνισµό. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

Αντικείμενο Υπηρεσιών – Παραδοτέα - Προθεσμίες 

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην Σύµβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: 
«Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) Λιµένων Χίου, 

Μεστών, Ληµνιών, Ψαρών και Οινουσσών». 
 

11.1 Αντικείμενο Υπηρεσιών – Παραδοτέα 

Το αντικείµενο των Υπηρεσιών και τα Παραδοτέα περιγράφονται στη µελέτη της 
συγκεκριµένης Υπηρεσίας 
. 
 

11.2 Προθεσμίες 

Ο συνολικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην Προσφορά του 
∆ιαγωνιζόµενου είναι πέντε (5) µήνες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας υπογραφής της 
Σύµβασης. 
Στο χρόνο αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι χρονικές περίοδοι που απαιτούνται για τον έλεγχο και την 
έγκριση των παραδοτέων από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου. Οι χρόνοι αυτοί δύναται να 
παραταθούν µετά από αιτιολογηµένη τεκµηρίωση και έγγραφη συµφωνία των δύο συµβαλλοµένων 
µερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Διαδικασία επιλογής αναδόχου παροχής των υπηρεσιών – Κριτήριο ανάθεσης της 
Σύμβασης 

 1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αυτό της «πλέον συµφέρουσας προσφοράς» 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της παρούσης. Επιλέγεται το συγκεκριµένο κριτήριο 
ανάθεσης λόγω του ότι η φύση των υπηρεσιών, που πρόκειται να παρασχεθούν απαιτεί την 
αξιολόγηση και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υποψήφιων αναδόχων. 
 2. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς παρόχους. 
  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Προσφορές – Χρόνος ισχύος Προσφορών 

- Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης. 

ΑΔΑ: 67ΛΜΟΡΛΩ-ΗΕΩ



8 

 

- ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές, αόριστες ή υπό όρους ή αίρεση Προσφορές, ούτε   
Προσφορές για µέρος µόνον του αντικειµένου. 

- Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

- Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής διαγωνισµού. 

- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από 
τον προσφέροντα. Η επιτροπή διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές 
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισµού. 

- Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Το ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους 
να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι 
διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού 
ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός 
εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου 
παράταση ισχύος της προσφοράς του. 

- Ο ∆ιαγωνιζόµενος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την 
κατάθεσή της. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε 
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση και κατάπτωση της εγγύησης 
συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των Φακέλων Συμμετοχής 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των Φακέλων Συµµετοχής, στο 
Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ορίζεται η ηµέρα και η ώρα που αναφέρονται 
στην περίληψη της διακήρυξης. Προσφορές που τυχόν υποβάλλονται µετά την 
ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης 

15.1 Για τη συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
(χωρίς το ΦΠΑ), ήτοι 949,00 ευρώ, η οποία θα έχει εκδοθεί από νοµίµως λειτουργούσα και 
αναγνωρισµένη στην Ελλάδα Τράπεζα συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους 
Ο.Τ.Α. ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) µήνες από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών. 

15.2 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον πάροχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφεται εντός 
πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

15.3 Οι Εγγυητικές Επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή 
αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων ή άλλα ένδικα µέσα κατά της σχετικής απόφασης. 
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15.4 Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της συµβάσεως πρέπει να προσκοµίσει συγχρόνως και 
την απαιτουµένη κατά την παρ.7 του άρθρου 15 του Π∆ 28/1980 εγγύηση καλής εκτελέσεως. Το ύψος 
της καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014). Μη εµφάνιση του µειοδότου συνιστά και η µη 
εµπρόθεσµος προσκόµιση της απαιτουµένης, για την υπογραφή της συµβάσεως εγγυήσεως. (άρθρο 
26 παρ.1 του Π∆ 28/1980). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή. (άρθρο 
56 παρ.3 Π∆ 28/80) 

Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή για όλα τα 
κοινοπρακτούντα µέλη. (άρθρο 69 παρ.2 Π∆ 28/80) 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Προϋπολογισμός Σύμβασης-Χρηματοδότηση-Αμοιβή Αναδόχου-Τρόπος 
Πληρωμής 

16.1 Η συνολική Προεκτιµώµενη κατ’ Αποκοπήν Αµοιβή η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά 
προϋπολογίζεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (55.000€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

16.2 Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015 και 
θα χρηµατοδοτηθεί  από ιδίους πόρους. 

16.3 Η αµοιβή του Αναδόχου κατανέµεται ως εξής: 
 

α/α Στάδιο Ποσοστό αναλογούν 
1 Ολοκλήρωση και παράδοση Α’ σταδίου της 

µελέτης 
50% 

2 Ολοκλήρωση και παράδοση Β’ σταδίου της 
µελέτης 

50% 

 

16.3 ∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  (άρθρο 61 του Π∆ 28/1980). 
16.3 Η αµοιβή του Αναδόχου αφορά τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από αυτόν καθ’ όλη 

την χρονική περίοδο µέχρι και την οριστική παραλαβή της µελέτης. 
16.4 Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή και δεν 

περιλαµβάνει τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται για κανένα 
λόγο, ούτε για την περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της Προσφοράς. Προσφορές από τις 
οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια το προσφερόµενο τίµηµα θα απορρίπτονται. Αναπροσαρµογή της 
τιµής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

16.5 Η υποβολή του τιµολογίου παροχής  δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως 
της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. 

     

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

 17.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
στα γραφεία του ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ. 

 17.2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 
διοίκησης του ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ και θα δηµοσιευθεί στην τοπική εφηµερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ. 

 17.3. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και του 
τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον πάροχο στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δηµοπρασία και 
εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της Σύµβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 18 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

18.1 Στο διαγωνισµό δικαιούται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 
σύµπραξη, ή σε κοινοπραξία (άρθρο 4 του Π.∆. 60/2007), που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον 
τα ίδια ή κάποια από τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών) προέρχονται από: 

- χώρες-µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες 
συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

- χώρες-µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες 
συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που δεν τηρούν τα µητρώα των προηγούµενων 
παραγράφων και είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος ΙΧ Γ 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
Οι συνεργαζόµενοι νοµικοί σύµβουλοι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο ∆ικηγορικό Σύλλογο του 
τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα. 

18.2 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο ∆ιαγωνιζόµενο 
Σχήµα, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης, είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στην σύνθεση των οποίων 
συµµετέχει το πρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Προσωπική κατάσταση Διαγωνιζομένων-Τυπικά προσόντα. 

19.1 Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 
α. Τη φερεγγυότητά τους. 
β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 
γ. Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες στην παροχή των υπηρεσιών της παρούσας 

προκήρυξης. 
19.2 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος 

της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι 
δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να µην 
αποδεχθεί την προσφορά παρόχου, του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 

19.3 Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και 
έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως 
και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης 

19.4 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από την διαδικασία εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται 
περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς 1 
έως 6, 8 και 9: 

Στις κατωτέρω περιπτώσεις µε αριθµούς 7 και 10 ο ∆ιαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί 
κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και 
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα έχει 
υποβάλλει ο ∆ιαγωνιζόµενος µε τον φάκελο συµµετοχής του. 

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 Μαρτίου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/803/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
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5. Έχει καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας. 

6. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες εθνικές νοµοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις, ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρµοζόµενες εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

7. Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.  
8. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της  χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στη πληρωµή των φόρων και 
τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε 
τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.  

10. Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Στις περιπτώσεις 1 έως 5, 7 και 10 αποκλεισµός του ∆ιαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή και της 
σύµπραξης, ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει, επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα 
έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του. Προκειµένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. από τους οµορρύθµους 
εταίρους και διαχειριστές, προκειµένου περί Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές, προκειµένου περί Α.Ε. από 
τον Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆.Σ. της Α.Ε. Σε περίπτωση εισηγµένης 
εταιρείας µόνον από τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. και κάθε άλλη περίπτωση νοµικού 
προσώπου από τους κατά περίπτωση νοµίµους εκπροσώπους του.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Επάρκεια και απαιτούμενη εμπειρία 

20.1. Στο διαγωνισµό δικαιούται να συµµετέχουν Υποψήφιοι, οι οποίοι, πληρούν  ορισµένες 
ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούνται να 
αναλάβουν το δηµοπρατούµενο έργο. Τα ελάχιστα προσόντα περιλαµβάνουν:  
20.1.1. Ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς τουλάχιστον ένα µέλος της 

ένωσης συµµετοχής, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα προκειµένου 
να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις απαιτήσεις του δηµοπρατούµενου έργου 

20.1.2. Ο Υποψήφιος ή το υποψήφιο σχήµα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και 
εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων συναφών µε την προκηρυσσόµενη, την οποία να 
µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς. Ως συναφή θεωρείται η εµπειρία στην παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών στο σχεδιασµό αναλόγων ποιοτικά (είδη, κατηγορίες 
δραστηριοτήτων) και ποσοτικά (µέγεθος) προγραµµατικών σχεδίων και στην υποβοήθηση των 
Υπηρεσιών για την επιτυχή διεκπεραίωση και έγκρισή τους από τους συναρµόδιους φορείς. 
Για το λόγο αυτό ο προσφέρων στην οµάδα έργου του θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

Α)    Φυσικό(α) ή νοµικό(α) πρόσωπο(α) εγγεγραµµένο(α) στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή 
Γραφείων-Εταιρειών Μελετών και να διαθέτει µελετητικά πτυχία στις κατηγορίες λιµενικά, 
συγκοινωνιακά και χωροταξικά και να προσκοµίσει πίνακα παροµοίων συµβάσεων – 
τουλάχιστον δύο (2) – από Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε. ή από Λιµενικά Ταµεία αναλόγου 
µεγέθους και χαρακτηριστικών, που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία, 
συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών και 
έγκρισης από την Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων – σε τουλάχιστον δύο (2) 
περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους εργασιών.  

Β)  Φυσικό(α) ή νοµικό(α) πρόσωπο(α) εγγεγραµµένο(α) στα αντίστοιχα Επιµελητήρια-Φορείς-
Ελληνικά Μητρώα και να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία σε τεχνικοοικονοµικές µελέτες 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της παρούσης και να προσκοµίσει πίνακα 
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παροµοίων συµβάσεων (από Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε. ή από Λιµενικά Ταµεία αναλόγου 
µεγέθους και χαρακτηριστικών) που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία. 

 20.2. Η Αναθέτουσα Αρχή, υπό τον όρο της ίσης µεταχείρισης των ∆ιαγωνιζοµένων, διατηρεί 
το δικαίωµα να αποκλείσει από το ∆ιαγωνισµό υποψηφίους :  
(α) οι οποίοι συµµετέχουν ταυτόχρονα ως µεµονωµένα µέλη και ως µέλη ένωσης ή κοινοπραξίας, 
(β) των οποίων οι θυγατρικές συµµετέχουν σε άλλη προσφορά πέραν αυτής  στην οποία συµµετέχει η 
µητρική εταιρεία, ή  
(γ) των οποίων οι θυγατρικές της ίδιας εταιρείας συµµετέχουν σε περισσότερα από ένα σχήµατα, σε 
περίπτωση που διαπιστώσει ότι η πολλαπλή συµµετοχή τους άγει σε νόθευση του υγιούς 
ανταγωνισµού και εν γένει σε φαλκίδευση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

20.3. Κάθε συµµετέχων, φυσικό πρόσωπο πρέπει επί ποινή αποκλεισµού εάν είναι µηχανικός 
να είναι εγγεγραµµένο µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ενώ τα φυσικά πρόσωπα άλλων 
ειδικοτήτων να είναι εγγεγραµµένα µέλη στα αντίστοιχα Επιµελητήρια, ενώ και σε κάθε νοµικό 
πρόσωπο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υπάρχει τουλάχιστον ένα µέλος το οποίο να είναι 
µηχανικός εγγεγραµµένο µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος καθώς και Οικονοµολόγος 
εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο Επιµελητήριο. 

20.4 Εάν ο πελάτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται σύµβαση ή 
πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρµόδια δηµόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής, ή 
Ένορκη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιων συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. 
Εάν ο Υποψήφιος είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό που 
συντάσσει ο ιδιώτης.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία τα απαιτούµενα στην 
παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους 
χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία. 
Οι απαιτήσεις των ανωτέρω προϋποθέσεων και τα αντίστοιχα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά 
µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε την προϋπόθεση 
ότι στο σύνολό της η προσφορά της Ένωσης/Κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις απαιτήσεις 
των ανωτέρω εδαφίων. 

20.5. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 
µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Ιδίως, οι Υποψήφιοι δεν δικαιούται καµίας 
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην 
παρούσα, Φακέλων Προσφοράς κ.λπ. ∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων, ή όρων, ή επιφυλάξεων, θα 
θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη του 
Υποψηφίου που τις διατυπώνει.  

20.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των 
στοιχείων που θα υποβληθούν από Υποψηφίους, ή τον Ανάδοχο, ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά 
στοιχεία για την επαλήθευση του δικαιώµατος συµµετοχής του Υποψηφίου. 

20.7. Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τµήµατα της σύµβασης 
υπεργολαβικά, για την παροχή υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας 
Προκήρυξης, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην Αίτησή τους, αναφέροντας τα στοιχεία του/των 
υπεργολάβων και καθορίζοντας τα τµήµατα αυτά. Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας των υπεργολάβων (όπως αυτά αναφέρονται στις κατωτέρω 
παραγράφους) θα προσµετρώνται στην αξιολόγηση των Υποψηφίων. 

20.8 Επισηµαίνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα συµµετάσχει οργανωτικά, διοικητικά και 
συντονιστικά σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες υλοποίησης του έργου. 

20.9 Σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε ζητηθεί για τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέλος της 
δηλούµενης οµάδας έργου οφείλει να εµφανίζεται και να απασχολείται στις εγκαταστάσεις του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου. 

20.10 Στα προσαρτήµατα τα οποία αποτελούν µέρος της παρούσας µπορούν να βρεθούν 
υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων, πίνακας προσωπικού οµάδας καθώς και βιογραφικού 
σηµειώµατος. Η χρησιµοποίηση των κάτωθι προσαρτηµάτων µε την µορφή που παρατίθενται είναι 
ενδεικτική και ο υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε µορφή των εντύπων 
αυτών έχει στην κατοχή του. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

Δικαιολογητικά-Αποδεικτικά έγγραφα 

21.1. Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι:  
α. δικαιούται να συµµετέχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 18, 
β. πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης σύµφωνα µε το Άρθρο 19 και  
γ. διαθέτει την απαιτούµενη Επάρκεια και Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα, σύµφωνα µε 
το Άρθρο 20,  
προσκοµίζοντας για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για µεµονωµένο ∆ιαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο), ή για κάθε µέλος του (εφόσον πρόκειται για σύµπραξη ή κοινοπραξία), τα παρακάτω 
αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο :  

21.2. Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό  
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής, σύµφωνα µε Άρθρο 18, προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε 
επίσηµους καταλόγους παροχής υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους ή/και πιστοποιητικό 
εγγραφής στο επαγγελµατικό /εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους και εφόσον δεν 
εκδίδονται τέτοια, ανάλογη ένορκη βεβαίωση σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, η οποία 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου κράτους. 
Για να γίνουν δεκτοί στο ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και τους 
καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των Φακέλων Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό.  

21.3. ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης ∆ιαγωνιζοµένων 
Οι µεµονωµένοι ∆ιαγωνιζόµενοι υποβάλουν στο Φάκελο των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη 
∆ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της παρούσας, περί µη συνδροµής στο πρόσωπο 
τους κανενός από τους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο Άρθρο 19 της παρούσας. 
Οι ∆ιαγωνιζόµενες συµπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση για καθένα 
από τα µέλη τους, υπογραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. Από την υποβληθείσα 
δήλωση πρέπει να συνεπάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του 
∆ιαγωνιζόµενου, αλλιώς αποκλείεται.  
Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της Προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη 
της Σύµβασης.  

21.4. ∆ικαιολογητικά Επάρκειας  
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το Άρθρο 20.1.2 Επάρκειας, οι ∆ιαγωνιζόµενοι πρέπει να 
προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  

- Κατάλογο βάσει Υποδείγµατος 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, από τον οποίο θα προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20.1.2, συνοδευόµενο από 
Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Φορείς, για το 
είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Σε περίπτωση που οι περιγραφόµενες 
υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί από Σύµπραξη ή Κοινοπραξία θα πρέπει να αναφέρεται το 
ποσοστό συµµετοχής του ∆ιαγωνιζόµενου ή του µέλους του στην εν λόγω Σύµπραξη ή 
Κοινοπραξία, βάσει του οποίου θα πρέπει να πληρείται αναλογικά η προϋπόθεση του 
Άρθρου 20.1.2. Αν κάποιες από τις βεβαιώσεις δεν µπορούν να εκδοθούν, θα πρέπει να 
προσκοµίζεται Υπεύθυνη ∆ήλωση για την έντεχνη, ποιοτική και αποτελεσµατική παροχή 
των υπηρεσιών.  

- Πίνακα Στελέχωσης του ∆ιαγωνιζοµένου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος 
ΙΙ.   

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

22.1. Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη των ∆ιαγωνιζοµένων, βάσει του τελικού 
βαθµού που θα λάβει η κάθε Προσφορά, θα γίνει µε τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που αναφέρεται 
στη συνέχεια. 

22.2. Αξιολόγηση «Τεχνικής Προσφοράς»  
Η βαθµολογία κάθε ∆ιαγωνιζόµενου, σχετικά µε την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητά του να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου θα προκύψει από την αξιολόγηση των στοιχείων του 
Φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς».  
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Με βάση τα στοιχεία του Φακέλου αυτού, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα βαθµολογήσει 
κάθε ∆ιαγωνιζόµενο για τη µεθοδολογία, την προσέγγιση και τα παραδοτέα του έργου του, την 
οργάνωση, την οµάδα έργου και το χρονοδιάγραµµα παροχής των υπηρεσιών του. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των ∆ιαγωνιζόµενων και οι συντελεστές βαρύτητας κάθε 
Κριτηρίου, περιλαµβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κάθε κριτήριο του Πίνακα Τεχνικής Αξιολόγησης θα βαθµολογηθεί σε κλίµακα 0-100. Θα 
αποκλειστούν από το επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού οι υποψήφιοι οι οποίοι θα βαθµολογηθούν µε 
Σταθµισµένη Τεχνική Βαθµολογία µικρότερη του 70. 
Η Σταθµισµένη Τεχνική Βαθµολογία (ΣΤΒ) κάθε Προσφοράς, προκύπτει από το µαθηµατικό τύπο :  
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων 
του έργου (Κ1) 

20% 

Β Μεθοδολογία και µέσα για την υλοποίηση του έργου (Κ2) 30% 

Γ Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού 
σχήµατος της Οµάδας Έργου (Κ3) 

50% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 
ΣΤΒ = 0,20*Κ1 + 0,30*Κ2 + 0,50*Κ3  
 
όπου : Κ1, Κ2 και Κ3 είναι η βαθµολογία που συγκεντρώνει αντίστοιχα κάθε µία από τις τρεις Οµάδες 
των Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης, Α, Β και Γ αντίστοιχα, του παραπάνω Πίνακα. 
 
24.3. Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς. 
Η Συνολική Βαθµολογία (ΣΒΙ) κάθε ∆ιαγωνιζόµενου, υπολογίζεται µε βάση τον µαθηµατικό τύπο :  
 
ΣΒi =  ΣΤΒi/ΣΤΒmax * 70 + Οmin/Οi  * 30 
 
όπου :  ΣΤΒi  Η Σταθµισµένη Τεχνική Βαθµολογία του (i) ∆ιαγωνιζοµένου 
 ΣΤΒmax Η Μέγιστη Σταθµισµένη Τεχνική Βαθµολογία µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων  
 Οi Η Οικονοµική Προσφορά του (i) ∆ιαγωνιζόµενου 
 Οmin Η χαµηλότερη υποβληθείσα Οικονοµική Προσφορά  
 
Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη µε το µεγαλύτερο 
βαθµό ΣΒ, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 

Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής 

23.1 Αίτηση Συµµετοχής  
Ο Φάκελος Συµµετοχής, θα συνοδεύεται από την Αίτηση Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, 

υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από : 
- το ∆ιαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή 
- τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή  
- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων, ή τον από 
κοινού  ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  
 Η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο συνηµµένων. 
 
Ο Φάκελος Συµµετοχής κατά τα λοιπά περιλαµβάνει: 
 α. τον κλειστό Φάκελο «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» 
 β. τον κλειστό Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και  
 γ. τον σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) Φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς»  
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Το ειδικότερο περιεχόµενο των Φακέλων έχει ως εξής : 

23.2. Περιεχόµενο Φακέλου «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» 
Ο Φάκελος «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» πρέπει να περιέχει σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 
αντίγραφο τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής κατά το 21.2, την «Υπεύθυνη ∆ήλωση» κατά 
το 21.3, τα αποδεικτικά της Επάρκειας και τα δικαιολογητικά της Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Ικανότητας, όπως αναφέρονται στο 21.4 της παρούσας Προκήρυξης και επί πλέον τα ακόλουθα: 
 α. Την Εγγύηση Συµµετοχής του Άρθρου 15.1  
 β. Το σε ισχύ κωδικοποιηµένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. ή 
Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού από την 
αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή ή ∆ικαστήριο ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους 
εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νοµικού προσώπου) για κάθε Μέλος του 
∆ιαγωνιζόµενου.  
 γ. Το σε ισχύ ΦΕΚ συγκρότησης σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση 
ελληνικής Α.Ε.) ή το σε ισχύ ΦΕΚ διορισµού του ∆ιαχειριστή (σε περίπτωση ελληνικής ΕΠΕ), ή τα 
αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης έγγραφα, σε περίπτωση αλλοδαπού νοµικού 
προσώπου, για κάθε Μέλος του ∆ιαγωνιζόµενου.  
 δ. Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της Εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή 
απόφαση των ∆ιαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε., ή Ο.Ε., ή Ε.Ε., µε την οποία :  
 - Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε Σύµπραξη ή Κοινοπραξία 
 -Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράψει δεσµευτικά για τον ∆ιαγωνιζόµενο 
όλα τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού και την Προσφορά. 
 -Ορίζεται ο Αντίκλητος του ∆ιαγωνιζόµενου, ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον 
κοινό εκπρόσωπο, µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.  
Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς εκπροσώπηση βασίζεται 
στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευτεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λ.π.) και έχει 
υποβληθεί µε τον Φάκελο Συµµετοχής.  
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 
211 επ. του Αστικού Κώδικα.  
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα είτε ως µέλη συµπράξεων) δεν 
προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό. 
Επί ∆ιαγωνιζόµενου αλλοδαπού νοµικού προσώπου προσκοµίζεται απόφαση του κατά το νόµο ή το 
καταστατικό του δικαιούντος αυτού οργάνου, περί συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και διορισµού του 
νόµιµου εκπροσώπου και του Αντικλήτου του.  
 ε. Επιπλέον, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, δήλωση των προσώπων που την 
απαρτίζουν περί :  
 - ενώσεως των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης και περί επιλογής 
της µιας ή άλλης µορφής (σύµπραξης ή κοινοπραξίας), 
 -αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της Σύµβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 
ολόκληρο, 
 -καθορισµός των ποσοστών συµµετοχής των µελών της 
 - ορισµού κοινού εκπροσώπου, 
 -ορισµού Αντικλήτου. 
 Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν, κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ιδιαίτερα 
(σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων.  
 
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν τη σύναψη της σύµβασης 
επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.  
Απαγορεύεται η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό εξωχώριων εταιριών της παραγράφου 4α του άρθρου 4 
του Ν. 3310/2005. 
 

23.3. Περιεχόµενα κλειστού Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»  
Ο κλειστός Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα υποβληθεί σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 
Αντίγραφο και θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε βάση τα οποία θα 
αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η Τεχνική Προσφορά κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 22.2, 
ταξινοµηµένα και αριθµηµένα σύµφωνα µε την ταξινόµηση και αρίθµηση των παρακάτω παραγράφων 
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και υπογεγραµµένα (ή µονογραµµένα) από τον/τους νόµιµο/ους Εκπρόσωπο/ους του ∆ιαγωνιζόµενου 
σε κάθε φύλλο.  
Συγκεκριµένα, θα περιλαµβάνει :  

• Τη Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και τα Παραδοτέα του.  

• Το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των Υπηρεσιών του ∆ιαγωνιζόµενου. 

• Την Οργάνωσή του που θα περιλαµβάνει και τους Ειδικούς Συνεργάτες (experts) που 
ενδεχόµενα θα χρησιµοποιηθούν για την παροχή των Υπηρεσιών του. 

• Την αναλυτική παρουσίαση της προτεινόµενης Οµάδας Έργου που θα χρησιµοποιηθεί από 
τον Ανάδοχο, συµπεριλαµβανοµένων και των Ειδικών Συνεργατών του.  

Ειδικότερα, ο Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
 
α. Για την Μεθοδολογία και τα Παραδοτέα : 
- Την περιγραφή της γενικής µεθοδολογίας (µεθόδων, διαδικασιών, φάσεων, σταδίων, κλπ.) που θα 
εφαρµόσει ο ∆ιαγωνιζόµενος για την παροχή των Υπηρεσιών του και των λοιπών υποχρεώσεών του, 
σε περίπτωση που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος. 
-Την περιγραφή των επί µέρους δραστηριοτήτων κατά Φάση και Στάδιο, οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες από το ∆ιαγωνιζόµενο για την παροχή των περιγραφόµενων στο Άρθρο 11.2 
Υπηρεσιών, µε εξειδίκευση και ανάλυση των δραστηριοτήτων αυτών.  
-Τα παραδοτέα από το Σύµβουλο προς το ∆ΛΤ Χίου. στοιχεία (εκθέσεις, µελέτες, έγγραφα, κ.α.), τα 
οποία πρέπει να προσδιορίσει µε σαφήνεια και πληρότητα ο ∆ιαγωνιζόµενος.  
β. Για το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των Υπηρεσιών :  
 Το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των υπηρεσιών του Συµβούλου, µε µηνιαία ανάλυση, κατά Στάδιο 
και επιµέρους δραστηριότητες. Το χρονοδιάγραµµα αυτό πρέπει να καλύπτει τις προβλεπόµενες 
προθεσµίες κατά το Άρθρο 11.2.  
Στο χρονοδιάγραµµα αυτό, θα εµφανίζονται επίσης και οι προθεσµίες υποβολής των Παραδοτέων 
από το ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
γ. Για την Οργάνωση :  
-Την περιγραφή της οργάνωσης που κατά τη γνώµη του ∆ιαγωνιζόµενου πρέπει να έχει ο 
Σύµβουλος, η οποία θα τον βοηθήσει στην επιτυχή εκτέλεση των υπηρεσιών του, µε έµφαση στην 
κατανοµή των δραστηριοτήτων µεταξύ των µελών της Σύµπραξης, καθώς και µεταξύ των στελεχών 
της Οµάδας έργου του Συµβούλου και των Ειδικών Συνεργατών του.  
-Το οργανόγραµµα της οργάνωσης του Συµβούλου µε τις προτεινόµενες θέσεις εργασίας των µελών 
της Οµάδας Έργου.  
δ. Για την «Οµάδα Έργου»  
-Τον κατάλογο των µελών της Οµάδας Έργου (συµπεριλαµβανοµένων και των Ειδικών Συνεργατών), 
που ο ∆ιαγωνιζόµενος προβλέπει να απασχολήσει κατά τη διάρκεια της Σύµβασής του σε κάθε µια 
από τις προτεινόµενες στο οργανόγραµµά του θέσεις εργασίας, στον οποίο θα φαίνονται ο 
συντονιστής, τα επιστηµονικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό και ο αριθµός των ανθρωποµηνών, 
που ο συντονιστής και τα λοιπά στελέχη θα απασχοληθούν, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
υλοποίηση των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων που ο ∆ιαγωνιζόµενος παρουσιάζει σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα εδάφια (Παράρτηµα ΙΙΙ, Υπόδειγµα 1).  
-Βιογραφικό Σηµείωµα για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου (συµπεριλαµβανοµένων και των Ειδικών 
Συνεργατών), που θα περιλαµβάνει αντίστοιχες υπηρεσίες, τις οποίες έχει παράσχει στο παρελθόν, 
προκειµένου να τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα της δράσης του ως προς τις συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες που θα αναλάβει (Παράρτηµα ΙΙΙ, Υπόδειγµα 2).  
-Υπεύθυνη ∆ήλωση κάθε µέλους της Οµάδας Έργου (και των Ειδικών Συνεργατών), στην οποία θα 
δηλώνεται ότι :   
(i) σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί Ανάδοχος, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στη θέση 
που προβλέπεται στον σχετικό Πίνακα, 
(ii) ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού του Σηµειώµατος είναι αληθή και 
(iii)ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, που αφορούν στην συµµετοχή του στην Οµάδα Έργου.  

23.4 Περιεχόµενο κλειστού Φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς» 
α. Ο κλειστός Φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» θα είναι ασφαλώς σφραγισµένος και θα 
περιλαµβάνει την Οικονοµική Προσφορά συντεταγµένη βάσει του Υποδείγµατος του Παραρτήµατος 
IV της παρούσας επί ποινή αποκλεισµού. Η Οικονοµική Προσφορά δεν θα φέρει παράτυπες 
διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.), επί ποινή αποκλεισµού.  
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Στο έντυπο του ανωτέρω Παραρτήµατος, ο ∆ιαγωνιζόµενος θα αναφέρει ολογράφως και αριθµητικά 
την Οικονοµική Προσφορά του για την Κατ΄ Αποκοπήν Αµοιβή. 
β. Αν υπάρχει στην Οικονοµική Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 
και µονογραµµένη από τον ∆ιαγωνιζόµενο. 
γ. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, κατά 
τρόπον ώστε να µην µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και να 
υπογράφεται από τον ίδιο πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νοµικό 
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα 
µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 
δ. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισµού του ∆ιαγωνιζοµένου, και 
ολογράφως. 
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, της Οικονοµικής Προσφοράς 
διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης τιµής. 
ε. Η Επιτροπή προσυπογράφει το φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο 
σχετικό Πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του 
κλεισίµατος του ∆ιαγωνισµού. 
στ. Επί ποινή αποκλεισµού, η συνολική Οικονοµική Προσφορά του ∆ιαγωνιζοµένου δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει την Προεκτιµώµενη Αµοιβή (Άρθρο 16.1). 

23.5 Τα δικαιολογητικά των Φακέλων Συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων, θα είναι 
αριθµηµένα και ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων της 
παρούσας που προβλέπουν την προσκόµισή τους και θα συνοδεύονται από τον Πίνακα 
∆ικαιολογητικών, συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε 
την ένδειξη ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή όχι κάθε απαιτούµενου δικαιολογητικού. 

23.6 Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ελλιπείς ή υπό αίρεση ή αόριστες 
ή αντιφατικές, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται επίσης οι Προσφορές που 
διατυπώνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Προκήρυξης. 

23.7 Τυχόν εµφάνιση τιµηµάτων της Οικονοµικής Προσφοράς σε οποιοδήποτε σηµείο της 
Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

23.8 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο 
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

Έλεγχος Νομιμοποίησης και Προσωπικής Κατάστασης του Επιλεγέντος Αναδόχου 

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται ο επιλεγείς Ανάδοχος να προσκοµίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά και ελέγχους της προσωπικής κατάστασης: 
(α) για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5, Άρθρο 19, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου 
ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 
του ∆ιαγωνιζόµενου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας). 
Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν : 
- τους ∆ιαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης), 
- τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), 
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 
- και επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την Οικονοµική Προσφορά για λογαριασµό 

του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. 
Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν 
σ΄ αυτά που κατά την παρούσα Προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζοµένου, αυτός 
οφείλει να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται 
ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. 
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Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει τον αποκλεισµό συνυποβάλλεται η καταδικαστική 
απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους. 
(β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της παρ. 6, άρθρο 
19. 
Τα φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν  πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. 
(γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 7, άρθρο 19. 
Για τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά πρόσωπα θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. ή 
του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη 
διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος. 
Οι Εταιρείες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή 
αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό 
του φορέα στον οποίο υπόκεινται, διαφορετικά θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει 
πειθαρχικός φορέας στον οποίο να υπάγονται και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό 
παράπτωµα. 
(δ) υπεύθυνη δήλωση του ∆ιαγωνιζοµένου αναφορικά µε τους φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης στους οποίους είναι εγγεγραµµένο το προσωπικό του, µαζί µε αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς της Ελλάδος ή/και του κράτους του 
∆ιαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της παρ. 8, άρθρο 19. 
Οι Έλληνες φυσικά πρόσωπα θα υποβάλουν βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού 
οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι. 
Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα Εταιρείες, θα υποβάλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για 
το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του 
ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 
Οι αλλοδαποί ∆ιαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 
θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό που υποχρεώνονται να 
ασφαλίσουν σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει 
να υποβάλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 
(ε) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής του 
∆ιαγωνιζόµενου, για την περίπτωση της παρ. 9, άρθρο 19. 
Οι Έλληνες φυσικά πρόσωπα και Εταιρείες θα υποβάλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. σε 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι αλλοδαποί ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 
Τα δικαιολογητικά των παρ. 1 έως 9, άρθρο 19, µπορεί να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται µε 
ένορκη βεβαίωση του ∆ιαγωνιζόµενου (ή του µέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, σε 
περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο 
ή πιστοποιητικό ή όταν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους αυτές. 
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα 
δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 
Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ΄ αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών 
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω 
χώρα εκδίδονται τα υπ΄ όψιν πιστοποιητικά, τότε ο επιλεγείς Ανάδοχος αποκλείεται από τη 
διαδικασία. 
Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα των παραπάνω παραγράφων (α) έως (ε) πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις 
διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης 
όχι παλαιότερη των δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 
Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι Σύµπραξη ή Κοινοπραξία, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται για κάθε µέλος της. 
Σε περίπτωση επίσης που ο επιλεγείς Ανάδοχος επικαλείται ότι θα στηριχθεί στις δυνατότητες άλλων 
φορέων οι οποίοι θα του διαθέσουν χρηµατοοικονοµικούς ή/και τεχνικούς πόρους για την εκτέλεση 
της Σύµβασης, θα πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκοµίζονται και για κάθε φορέα. 
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ΑΡΘΡΟ 25 

Σύμβαση 

25.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ η σχετική σύµβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους 

της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού και τουλάχιστον τα 

εξής: 

  α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

  β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

  γ. Οι προς παροχή υπηρεσίες και οι ποσότητες αυτές, εφόσον τούτο είναι δυνατόν. 

  δ. Την τιµή. 

  ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. 

  στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών. 

  ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

  η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

  θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρµογή. 

  ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της σύµβασης. 

  ια. Την παραλαβή των υπηρεσιών. 

 25.2. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 

κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το Πρόεδρο ή τον 

εξουσιοδοτηµένο προς τούτο Αντιπρόεδρο. 

 25.3 Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 

συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 25.4 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

  α. Παραλήφθηκε οριστικά η µελέτη που παραδόθηκε. 

  β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 25.5. Η παραλαβή διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 14 του άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Π.∆. 28/1980. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση- αντικατάσταση 

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού 

χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 

πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

  α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της αξίας του τµήµατος 

του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

  β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της της αξίας του τµήµατος του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
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ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος και 

µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο πάροχος ή 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο πάροχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 27 

Κήρυξη μειοδότη έκπτωτου 

 27.1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 

στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 27.2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις εργασίες σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και 

σύµβαση. 

 27.3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 

επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: 

  α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

κατά περίπτωση. 

  β. Εκτέλεση της σύµβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους 

παρόχους που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε µε 

διενέργεια του διαγωνισµού, είτε µε απ' ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε 

άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην 

περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα σύµβαση, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση 

αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

  γ. Προσωρινός αποκλεισµός του παρόχου από συµβάσεις του ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ και των 

υπόλοιπων φορέων του δήµου, για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου 

ούτε µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. 

  δ. Καταλογισµός στον πάροχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των εργασιών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να τις παραδώσει µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος 

αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Εγκρίσεις 

 
Η παρούσα Προκήρυξη εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµόν 177/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την 177/2015 Απόφαση ∆.Σ. / ∆ΛΤ Χίου 

Χίος, 29-9-2015 

Ο Πρόεδρος του ∆ΛΤ Χίου. 

 

 

Μιχάλης Μπελέγρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι     Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

Στην Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για το έργο 

«Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) Λιµένων Χίου, Μεστών, Ληµνιών, 

Ψαρών και Οινουσσών». 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ    (Άρθρου 21.3 της Προκήρυξης) 

 

 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την ∆ήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (Άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της ως άνω παροχής υπηρεσιών 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………............................................ 

…………………………..1, κάτοικος……………………………………….., κάτοχος του ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας µε τον αριθµό ……………………………….., που εκδόθηκε 

από…………………………………………, στις …………………… 

 

υποψήφιος2στον ∆ιαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος 3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 

επωνυµία ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………4 

 

 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 

ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα : 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που 

εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 19 της Προκήρυξης, καταδικαστεί µε απόφαση 

ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για : 

                                                 
1Τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος 
 
2
 Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

 
3
 Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει στον 
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας 
 
4
 ∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
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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 26ηςΜαΐου 1997 (21) και στο 

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/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη 

απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του 

νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

Β. ∆εν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση5, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις ή έχει κινηθεί εναντίον µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες εθνικές νοµοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 

Γ. ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί 

πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19, περίπτωση 7 της Προκήρυξης. 

∆. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους καταγωγής µου. 

Ε. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών, που 

οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο ή/και του κράτους καταγωγής µου. 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των 

δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε τα 

Άρθρα 5 και 6 της παρούσας και ότι θα αποκλεισθώ του ∆ιαγωνισµού,  εφόσον κάποια από τις 

δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. 

 

 

 

Τόπος – Ηµεροµηνία …………………….. 

 

 

       Ο δηλών 

 

                                                 
5
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ     Υποδείγµατα για την Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1   Κατάλογος παρόµοιας φύσης υπηρεσιών (Άρθρο 21.4.β) 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ 
της τελευταίας τριετίας 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :  (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρείας ή του Φυσικού προσώπου που 

αφορά ο κατάλογος. 
 Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας υποβάλλεται ξεχωριστός 

κατάλογος για κάθε µέλος αυτής.)  
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας όπως αναγράφεται στη 

σύµβαση) 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, κύριος του έργου, προισταµένη 

αρχή, κ.λπ.) 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε 

περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής και τα 
ποσοστά συµµετοχής τους. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ο τίτλος της Κοινοπραξίας, όλοι οι 
εταίροι αυτής και τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους.) 

 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης) 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τίθεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του αντικειµένου της Σύµβασης 

µαζί µε τον αριθµό της µαζί  µε τον αριθµό της εγκριτικής απόφασης. 
Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει 
εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η εγκριτική 
απόφαση) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της 

παρεχόµενης υπηρεσίας και του µεγέθους της µε χαρακτηριστικά 
ποσοτικά στοιχεία, κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το 
αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Επιτροπή να  αξιολογήσει εάν 
ανήκει ή όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση υπηρεσία. 
Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, 
δυσκολιών κ.λπ. κατά την κρίση του ∆ιαγωνιζοµένου.) 

 
ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ  
∆ΑΠΑΝΗΣ :  (Αναγράφεται το ύψος της κεφαλαιακής δαπάνης Έργου (-ων) 

Αξιοποίησης στο (-α) οποίο (-α) έχουν παρασχεθεί Υπηρεσίες 
Συµβούλου Αξιοποίησης) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

βεβαίωση εργοδότη, εγκριτική απόφαση, αντίγραφο Σύµβασης, 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ιαγωνιζοµένου κ.λπ.) 

 
(ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες υπηρεσίες παρόµοιας φύσης κρίνει ο ∆ιαγωνιζόµενος. Είναι 
δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονούµενων συµβάσεων) 
 

Τόπος – Ηµεροµηνία 
 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2   Πίνακας Στελεχών Υποψηφίου (Άρθρο 21.4.β) 

 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :  (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρείας ή του Φυσικού προσώπου που 

αφορά ο Πίνακας. 
  

Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας αναγράφονται όλα τα 
µέλη αυτής.)  

 

 

α/α Ονοµατεπώνυµο Τίτλος Σπουδών 
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ) 

- 
(Ειδικότητα) 

Ειδική Επαγγελµατική 
Εµπειρία 

(περιγραφή) 

Έτη6 

1     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου 

 

 

 
 

                                                 
6
 Έτη εµπειρίας στο αντικείµενο εξειδίκευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ     Υποδείγµατα για την παρουσίαση της Οµάδας Έργου 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ) 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

1. Επώνυµο     : 

 

2. Όνοµα     : 

 

3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 

 

4. Υπηκοότητα    : 

 

5. Οικογενειακή κατάσταση   : 

 

6. Εκπαίδευση    : 

 

Ι∆ΡΥΜΑ  

Ηµεροµηνία : 

Από (µήνες/έτη) 

Έως (µήνες/έτη)  

 

Πτυχίο  

(σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο 

πίνακας τροποποιείται κατάλληλα) 

 

7. Γλώσσες : (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα) : 

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικά (µητρική 

γλώσσα)  
   

    

    

(προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα) 

 

8. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών : 
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9. Παρούσα θέση : (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση – θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κ.λπ.) 

 

10. Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας : (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής 

εµπειρίας στον τοµέα των υπηρεσιών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου) 

 

11. Κύρια προσόντα : (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που 

προκύπτουν από τη µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του) 

 

12. Επαγγελµατική απασχόληση : (Αναγράφεται η απασχόλησή του σε όλες τις µέχρι σήµερα 

Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από τη σηµερινή θέση απασχόλησης. ∆ίδονται στοιχεία όπως η 

χρονική διάρκεια παραµονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχοµένως 

διαφορετική θέση, οι αρµοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση) 

 

Χρονική διάρκεια : Από (µήνας / έτος)  (µήνας / έτος) 

Χώρα : 

Ονοµασία  Επιχείρησης – Υπηρεσία : 

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία : 

Αρµοδιότητες – ευθύνες : 

 

13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση µελέτη : 

(η αναγραφή ξενικά από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες. ∆εν τίθεται χρονικός περιορισµός στις 

µελέτες ή υπηρεσίες που θα συµπεριληφθούν στον πίνακα) 

 

ΧΩΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Από (µήνας/έτος) 

Έως (µήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

    

    

    

    

 
Τόπος – Ηµεροµηνία 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV    Υπόδειγµα Εντύπου για την Οικονοµική Προσφορά 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΛΗΜΝΙΩΝ, 

ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  : 55.000 €  

ΑΜΟΙΒΗ    (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του ∆ιαγωνιζόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας 

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

…… 

 

Με έδρα τ………………………………………, οδός ………………………αριθµ……… 

Τ.Κ………………….., Τηλ…………………………., Fax………………… 

Προς : 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

Αφού έλαβα γνώση της Προκήρυξης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΛΗΜΝΙΩΝ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» που αναγράφεται 

στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του ∆ιαγωνισµού, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 

της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και 

χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

α/α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Αριθµητικά) 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 0 Οικονοµική Προσφορά : 

Κατ΄αποκοπήν 

ΕΥΡΩ  

 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα διαγωνιζοµένων) 
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