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1. ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΡΗΑ ΑΡΥΖ 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ,ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΖΜΔΗΟ ΔΠΑΦΖ 
Δπίζημη επωνσμία: Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Υαλίσλ 
Γιεσθύνοσζα Τπηρεζία - ημείο επαθής: Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ / Σκήκα 
Μειεηώλ Γήκνπ Υαλίσλ 
Σατ. Γ/νζη: Γξεγνξίνπ Δ' 50 & Κ. θαθηαλάθε, Σ.Κ. 73 135 , Υαληά, 3

νο
 όξνθνο  

Σει : 0030-2821341746 
Fax : 28210-72070 
E-mail : info@dlx.gr Ιζηνζειίδα: www.dlx.gr 
2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
Η πεξηνρή κειέηεο είλαη ε ιηκεληθή δώλε ηνπ Κνπκ Καπη, αλαηνιηθά ησλ κεζαησληθώλ ηεηρώλ, 
από ηε ζπκβνιή ηεο νδνύ Γσδεθαλήζσλ κε ηελ αθηή Μηανύιε σο ην ζέαηξν Βιεζίδε. 
Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη ε αλάπιαζε θαη ε πνηνηηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε 
ηεο πεξηνρήο κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ απόδνζε ηεο ζε πεδνύο θαη 
πνδειάηεο. Ο θαζνξηζκόο ησλ θνηλνρξήζησλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζέζεσλ ζηάζεο θαη 
αλαςπρήο. Η νξγάλσζε θαη νκνγελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο θαη ε αξκνλία θαη 
ζπλνρή κεηαμύ θπζηθνύ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.   
 3.ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία θαηέρνπλ ηελ από ην Νόκν 
νξηδόκελε άδεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 14 παξ. 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν.3316/05: 
-αξρηηέθηνλνο κεραληθνύ, γηα ηελ εθπόλεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο 
4. ΔΗΓΟ –ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
Μηαο θαηεγνξίαο δηαγσληζκόο πξνζρεδίσλ ελόο ζηαδίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε 
αξ. πξση. νηθ.26804/16-6-2011 απόθαζεο ΤΠΔΚΑ «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ 
αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ» 
(ΦΔΚ1427/Β΄/16.06.2011). Γηελεξγείηαη κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
απόθαζεο απηήο, ηνπ Π.Γ/ηνο 60/2007, ησλ λόκσλ 3316/05, 3919/2011 θαη 3833/2010 θαη 
ηεο απόθαζεο 52196/2010 Τ.Π.Δ.ΚΑ ( ΦΔΚ 1921 Β΄13.12.2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη.. 
5. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ 
Γηα ηελ θξίζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα ιεθζεί ππ’ όςηλ ν βαζκόο πξνζέγγηζεο ζηνπο 
ηηζέληεο ζηόρνπο θαη θπξίσο σο πξνο: 

- ηα ιεηηνπξγηθά, αηζζεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξόηαζεο. 
- ηε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ, ππεξηνπηθνύ θαη δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ρώξνπ. 
- ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθόλαο ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ. 
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- ηελ πξσηνηππία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξαθηηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκία πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο. 

6. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΣΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 
Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο κειεηώλ νξίδεηαη ε  Πέκπηε 5 επηεκβξίνπ 2013 θαη ώξα 
14:00. 
Η ππνβνιή ησλ κειεηώλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γημοηικού Λιμενικού Σαμείοσ, οδός 
Γρηγορίοσ Δ’ 50 και Κ. θακιανάκη, Σ.Κ. 73135, Υανιά, 3

ος
 όροθος. 

Γεθηέο γίλνληαη επίζεο κειέηεο πνπ ζα απνζηαινύλ ζηα παξαπάλσ γξαθεία κε ην 
ηαρπδξνκείν ή κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο κεηαθνξώλ κε επζύλε ηνπ Γηαγσληδόκελνπ γηα ηελ 
έγθαηξε ππνβνιή. 
 
7. ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
Η Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα είλαη πεληακειήο. 
Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο Αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη σο εμήο: 

 Έλαο  (1) θξηηήο εθ πξνζσπηθνηήησλ 

 Έλαο  (1) θξηηήο Αξρηηέθηνλαο από ην Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Υαλίσλ 
(Γηνξγαλώηξηα Αξρή). 

 Σξείο (3)  θξηηέο  Αξρηηέθηνλεο  ππνδεηθλπόκελνπο από ηνλ θαηάινγνη θξηηώλ ηεο 
παξ.3 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο κε αξ. πξση.  28604/11 απόθαζεο ΤΠΔΚΑ. Η επηινγή ησλ 
θξηηώλ ζα δηελεξγεζεί κε θιήξσζε από ηνλ θαηάινγν ηεο θαηεγνξίαο κειέηεο. 

 Η Δπηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί έπεηηα από απόθαζε ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο, ε νπνία ζα 
νξίδεη θαη ην γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ζα αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 20 
εκέξεο πξηλ ηελ  θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ κειεηώλ. 
8. Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ είλαη νξηζηηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα ηε 
Γηνξγαλώηξηα Αξρή εθόζνλ δελ είλαη αληίζεηε κε ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 
9. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΤΦΟ ΒΡΑΒΔΗΧΝ 
ην Γηαγσληζκό ζα απνλεκεζνύλ ζπλνιηθά ηα παξαθάησ  ρξεκαηηθά βξαβεία: 

ΒΡΑΒΔΙΑ ΠΟΟ 

1ν  Βξαβείν  5.509 €  (πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα ελλέα επξώ) 
 

2ν  Βξαβείν         4.040 € (ηέζζεξηο ρηιηάδεο ζαξάληα επξώ) 
 

3ν  Βξαβείν         2.693 € (δπν ρηιηάδεο εμαθόζηα ελελήληα ηξία επξώ) 
 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ε Γηνξγαλώηξηα Αξρή κπνξεί κεηά από ππόδεημε ηεο Κξηηηθήο 
Δπηηξνπήο θαη ρσξίο απηή λα είλαη δεζκεπηηθή, λα εμαγνξάζεη επηπιένλ αξηζκό κειεηώλ θαη 
κέρξη ηξεηο , αληί ηνπ πνζνύ ησλ τιλίων 1.000  € εθάζηε,   
10.ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ 
Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαζέζεη ζηελ νκάδα κειέηεο πνπ ζα 
πάξεη ην 1ν Βξαβείν ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο, εθόζνλ απνθαζίζεη λα εθηειέζεη κέξνο ή ην 
ζύλνιν ηνπ έξγνπ. 
11. ΛΟΗΠΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
Η πξνθήξπμε κε ηα δύν πξνζαξηήκαηά ηεο, ην Σεύρνο Γεδνκέλσλ θαη ηνηρείσλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ, πνπ απνηειεί  αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο, θαζώο θαη ηα ινηπά παξερόκελα 
ζηνηρεία  [ηοπογραθικά διαγράμμαηα (αρτεία dwg) , απόζπαζμα ζτεδίοσ πόλεως (αρτείο pdf) 
, θάκελος με θωηογραθίες (αρτεία jpeg ) , ΦΕΚ καθοριζμού τερζαίας ζώνης λιμένος Χανίων 
(αρτείο pdf) , ΦΕΚ έγκριζης ζτεδίοσ πόλεως Χανίων (αρτείο pdf) ] ,  ζα αλαξηεζνύλ ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΛΣΥ http://www.dlx.gr θαη παξέρνληαη ειεθηξνληθά από ηελ Σεηάξηε 5 
Ινπλίνπ 2013  έσο θαη ηελ Σεηάξηε 28 Απγνύζηνπ 2013.   
                  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Υαλίσλ 
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