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ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΡΗΑ ΑΡΥΖ - ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ  

 

1.1 Γηνξγαλψηξηα  Αξρή   ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ην Γημοηικό Λιμενικό Σαμείο Υανίυν  ην νπνίν 

είλαη θαη  ν θχξηνο ηνπ έξγνπ.  

1.2 Ζ αξκφδηα ππεξεζία ε νπνία ζα δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ (Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) είλαη  ε 

Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών | Σκήκα Μειεηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

Γηεχζπλζε : Γξεγνξίνπ Δ' 50 & Κ.θαθηαλάθε, Σ.Κ. 73 135 , Υαληά, 2
νο

 φξνθνο 

Σει. : 0030-28213 41746 

Fax : 28210-72070 

E-mail         : info@dlx.gr 

Ηζηνζειίδα : www.dlx.gr 

Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ζα δεκνζηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη κε 

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο. 

1.3  Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ζα θαηαηεζνχλ θαη ειεθηξνληθά ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Υαλίσλ info@dlx.gr  ε δε ππνβνιή ησλ κειεηψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ ζα 

θαηαηεζνχλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Υαλίσλ ( Γηνξγαλψηξηα Αξρή ) :  

Γηεχζπλζε  : Γξεγνξίνπ Δ' 50 & Κ.θαθηαλάθε, Σ.Κ. 73 135 , Υαληά , 3
νο

 φξνθνο 

Πιεξνθνξίεο : Πνπιήο Δκκαλνπήι 

Σει.  : 2821- 3 41746 (γξακκαηεία – πξσηφθνιιν)   

Fax : 28210-72070 

E-mail         : info@dlx.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο – ΗΥΤΟΝ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ο παξψλ Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

α) ηεο κε αξ. πξση. νηθ. 26804/16-6-2011 απφθαζεο Τ.Π.Δ.ΚΑ. «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκψλ κειεηψλ κε απνλνκή βξαβείσλ» 

(ΦΔΚ1427/Β΄/16.06.2011) 

β) ηνπ Ν.3316/05 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 42 Α΄), φπσο ηζρχεη 

γ) ηνπ Ν.3919/2011 «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ»(ΦΔΚ 32 Α΄) 

δ) ηνπ Ν. 3833/2010 « Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο-Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» (ΦΔΚ 40 Α΄) φπσο ηζρχεη 

ε) ηνπ Π.Γ/ηνο  60/2007 « Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 

θιπ»(ΦΔΚ 64/Α΄/16.3.2007) φπσο ηζρχεη 

ζη) ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο  κε αξ. πξση. νηθ. 26804/16-6-2011 απφθαζεο Τ.Π.Δ.ΚΑ. «Νέν πιαίζην 

δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκψλ κειεηψλ κε απνλνκή 

βξαβείσλ» (ΦΔΚ1494/Β΄/4.05.2012). 

mailto:info@dlx.gr
mailto:info@dlx.gr
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ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΟΤ  ΔΡΓΟΤ -  ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

 

3.1  Σν έξγν «Αλάπιαζε ιηκεληθήο δψλεο πεξηνρήο Κνπκ Καπί Πφιεο Υαλίσλ Γήκνπ Υαλίσλ» 

ζεσξείηαη αμηφινγν ηερληθφ έξγν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηεο κε αξ. πξση. νηθ. 

26804/18-6-2011 απφθαζεο ΤΠΔΚΑ. Πιεξνί  φια  ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε θξηηήξηα δεδνκέλνπ 

φηη ε επξχηεξε θνηλσληθή, αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζεκαζία ηνπ φπσο θαη ε ζέζε 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεηηνληάο αιιά θαη 

ζηελ επξχηεξε εηθφλα θαη ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν, 

απηφ ην έξγν είλαη ζεκαληηθφ γηαηί είλαη ην πξψην απφ κηα ζεηξά έξγσλ αλάπιαζεο πνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη θαη αθνξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε θαη ηεο πφιεο. Γη΄απηφ ην ιφγν ελδείθλπηαη ε αλάζεζή ηνπ κέζσ 

δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ.  

3.2  Ο Γηαγσληζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο μίαρ καηηγοπίαρ ανοικηόρ διαγυνιζμόρ πποζσεδίυν ενόρ 

ζηαδίος θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξ. πξση. νηθ. 26804/16-6-2011 απφθαζεο ΤΠΔΚΑ. Ο 

δηαγσληζκφο πεξηιακβάλεη ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη είλαη ζηε θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιιεο εηδηθφηεηεο 

3.3  Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή εθπφλεζεο  ηεο αξρηηεθηνληθήο  κειέηεο αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε  ηελ 

αλαιπηηθή πξνεθηίκεζε ηνπ Σεχρνπο  Γεδνκέλσλ θαη ηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξνθήξπμε, ζην 

πνζφλ ησλ 61.209,88 € , κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

3.4  Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ 

Σακείν Υαλίσλ  κε απφθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο κε αξ. Πξση.278/28-3-2013 κε Κ.Α. 10-

7413.016 θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ην έηνο 2013: 20.000,00 € θαη ην ππφινηπν πνζφ γηα ην έηνο 2014: 

41.209,88 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

ηφρνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ν αλάπιαζε ηεο Ληκεληθήο Εψλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κνπκ Καπί  σο ρψξνπ 

πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο κέζσ ζχγρξνλσλ, αξρηηεθηνληθψλ θαη αζηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηνπηθά ζηελ αλαβάζκηζε 

θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ζηελ πξνβνιή  ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο πφιεο 

ησλ Υαλίσλ . 

Δπηδηψθεηαη ε επηινγή ηεο θαιχηεξεο θαη πιεξέζηεξεο πξφηαζεο απφ ιεηηνπξγηθή, αηζζεηηθή, ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή άπνςε , κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα  πξνθχςεη ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα θαιχπηεη θαη ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πφιεο επξχηεξα θαη ζα είλαη ζχγρξνλν θαη πξσηφηππν. 
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θνπφο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε δηακφξθσζε κηαο πξφηαζεο αλάπιαζεο φπνπ ζα είλαη εκθαλήο ε 

ηαπηφηεηα πνπ πξνηείλεη ν κειεηεηήο κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ επηινγψλ ηνπ θαη ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί 

ηηο εμήο επηδηψμεηο : 

•   Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Κνπκ Καπί 

•    Γηαζθάιηζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ, ππεξηνπηθνχ θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ ζε αληηπαξάζεζε κε 

ηελ ππάξρνπζα  θαηάζηαζε (αλεμέιεγθηε θαηάιεςή  ηνπ απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη άιια πξνζαξηήκαηα 

θαηαζηεκάησλ θαη πεξηπηέξσλ) 

•    Δμαζθάιηζε ηεο θίλεζεο πεδψλ θαη πνδειάησλ 

•    Πξφηππν ζρεδηαζκφ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

•    ρεδηαζκφ θαηάιιεινη γηα άηνκα εκπνδηδφκελα θαη κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη αλαδήηεζε πξνζρεδίσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε αλάπιαζε ηεο 

παξαιηαθήο ιηκεληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή θάησ Κνπκ Καπί ησλ Υαλίσλ. Σν φξην ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

είλαη ε ιηκεληθή δψλε , έθηαζεο 6.000 η.κ.  φπσο θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα . 

 Δηδηθφηεξα ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Πνηνηηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ – πεδνδξφκεζε ηνπ 

παξαιηαθνχ άμνλα  θαη ηελ ελαξκφληζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζηνπο δξφκνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

απηφλ.  

2. Δμαζθάιηζε πεδφδξνκνπ θαη πνδειαηφδξνκνπ ηθαλνχ πιάηνπο γηα ηηο αλάγθεο  ηεο πεξηνρήο.  

3. Δμαζθάιηζε άλεηεο  θαη αζθαινχο θίλεζεο θαη ζηάζεο  Αηφκσλ εκπνδηδφκελσλ ή κε εηδηθέο αλάγθεο. 

4. Καζνξηζκφ θνηλφρξεζησλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ ζηάζεο θαη αλαςπρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

παξαιηαθή δψλε , κε δπλαηφηεηα ρξήζεο φιεο ηηο επνρέο. 

5. Οξγάλσζε θαη νκνγελνπνίεζε  ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  ζπλνρή θαη 

αξκνλία κεηαμχ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηαμχ ειεπζέξνπ ρψξνπ θίλεζεο θαη 

πξνηεηλφκελσλ ρψξσλ  αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δεκφζησλ ζεκείσλ ζηάζεο-ζέαζεο. 

6. Γεκηνπξγία  αζθαινχο νξίνπ  ζηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ πεξηνρήο επέκβαζεο θαη ζάιαζζαο   

(ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιηζνδνκή αληηζηήξημεο ηνπ δξφκνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ζάιαζζαο.) 

7. Πξφηαζε γηα ηελ ζέζε θαη ηελ κνξθή ησλ  ζεκείσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ  παξαιίαο θαη πεξηνρήο 

κειέηεο . 

8. Πξφηαζε ρσξνζέηεζεο θαη θαηαζθεπήο ππνδνκψλ γηα ινπφκελνπο κέρξη ηελ επηθάλεηα ηεο 

ιηζνδνκήο πνπ απνηειεί ην φξην επέκβαζεο πξνο ηελ ζάιαζζα. 

9. Πξφηαζε  ζχλδεζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ κε ηνπο θάζεηνπο δξφκνπο πξφζβαζεο θαη 

δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο . 

10. Φχηεπζε κε θαηάιιεια γηα ην κηθξνθιίκα θπηά θαη δέληξα ζε ζέζεηο φπνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πγηήο 

αλάπηπμή ηνπο αιιά θαη ε ελεξγή ζπκβνιή ηνπο  ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο ηνπ ρψξνπ 

αλάπιαζεο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. 
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11. Δπηινγή πιηθψλ επίζηξσζεο θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ (κε θξηηήξηα ηελ θπζηθή ηνπο πξνέιεπζε , ηε 

δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο , ηελ αληνρή ζην ρξφλν θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο παξάθηηαο δψλεο αιιά θαη 

ηελ εληνπηφηεηα , δηαζεζηκφηεηα, επάξθεηα, δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο , νηθνλνκία , θιπ.  

12. Υσξνζέηεζε δπν πεξηπηέξσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο. 

13. Πξφηαζε ζε  ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ,  ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ θσηηζκνχ, 

παξνρήο λεξνχ, επξπδσληθά, θηι. 

Οη πξνηεηλφκελεο ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη λνκνζεηηθά θαη λα 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε ελδεηθηηθφ πίλαθα ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο πξφηαζεο . Όιεο νη παξεκβάζεηο 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη ζρεηηθέο παξάκεηξνη  

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε έξγα αζηηθήο αλάπιαζεο  θαζψο θαη ν ελδεηθηηθφο πίλαθαο Παξεκβάζεσλ –

Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ  , παξέρνληαη ζην Σεχρνο Γεδνκέλσλ θαη ηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

πξνθήξπμε.   

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο – ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

 

6.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία θαηέρνπλ ηελ 

απφ ην Νφκν νξηδφκελε άδεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 14 παξ. 5, 6  θαη 7 ηνπ Ν.3316/05: 

- αξρηηέθηνλα κεραληθνχ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο . 

6.2  Οη ζπκκεηέρνληεο   κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα ζπλεξγαζζνχλ  θαη κε άιιεο εηδηθφηεηεο, ρσξίο 

ππνρξέσζε ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο γηα θαηαβνιή επηπιένλ ακνηβήο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

βξαβείσλ θαη ρσξίο ππνρξέσζε  αλάζεζεο ηεο  κειέηεο.  

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλν κε κία (1) ζπκκεηνρή.  

6.3   Σα απνδεηθηηθά ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο θάζε δηαγσληδνκέλνπ ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 17.2 ηεο  παξνχζαο, θαη είλαη ηα εμήο:   

α)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

β) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θνξέα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ. 

γ)  Τπεχζπλε δήισζε πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα 1 

ηεο παξνχζαο. 

Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ απνδεηθηηθψλ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο θάζε Γηαγσληδνκέλνπ απνηειεί αηηία 

απνθιεηζκνχ. 

6.4   Απνθιείνληαη σο Γηαγσληδφκελνη ( σο Γηαγσληδφκελνη λννχληαη ε νκάδα κειέηεο θαη νη 

δεισλφκελνη σο ζπλεξγάηεο απηήο)  

- Σα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη ζηε 

ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

- Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

- Σα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηα αλσηέξσ πξφζσπα άκεζα επαγγεικαηηθά ή έρνπλ κε απηά 

ζπγγέλεηα πξψηνπ έσο δεχηεξνπ βαζκνχ 
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- Σν πξνζσπηθφ ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο πνπ ππεξεηεί ζε απηήλ ζήκεξα θαη έσο ηε ιήμε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο – ΒΡΑΒΔΗΑ 

 

7.1   ην Γηαγσληζκφ ζα απνλεκεζνχλ ζπλνιηθά ηα παξαθάησ  ρξεκαηηθά βξαβεία: 

ΒΡΑΒΔΗΑ ΠΟΟ 

1ν  Βξαβείν  5.509 €  (πέληε ρηιηάδεο πεληαθφζηα ελλέα επξψ) 

 

2ν  Βξαβείν         4.040 € (ηέζζεξηο ρηιηάδεο ζαξάληα επξψ) 

 

3ν  Βξαβείν         2.693 € (δπν ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα ηξία επξψ) 

 

 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ε Γηνξγαλψηξηα Αξρή κπνξεί κεηά απφ ππφδεημε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ρσξίο απηή λα είλαη δεζκεπηηθή, λα εμαγνξάζεη επηπιένλ αξηζκφ κειεηψλ και κέρξη ηξεηο , αληί ηνπ πνζνχ 

ησλ σιλίυν 1.000  € εθάζηε,   

7.2   Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλ δηαπηζηψζεη αλεπάξθεηα ησλ πξνηάζεσλ θαη χζηεξα 

απφ αηηηνιφγεζε , λα κελ απνλείκεη ην πξψην ή άιια βξαβεία. 

7.3  Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη άγνλν ην Γηαγσληζκφ εθ’ φζνλ δηαπηζηψζεη 

επίπεδν πξνηάζεσλ κε αληαπνθξηλφκελν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ.  ε απηή ηελ  πεξίπησζε κπνξεί λα 

πξνηείλεη απνδεκηψζεηο ζε αξηζκφ κειεηψλ ίζν κε ηα πξνβιεπφκελα βξαβεία, κε πνζφ πνπ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ηειεπηαίνπ βξαβείνπ 2.693 €  (δπν ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα ηξία επξψ). Ζ 

πξφηαζε απηή δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε Γηνξγαλψηξηα Αξρή. 

7.4  ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο θξίζεο κε ππαηηηφηεηα ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ βξαβείσλ ζα κνηξαζηεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ελψ νη ζρεηηθέο κειέηεο ζα 

επηζηξαθνχλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

7.5  Ζ θαηαβνιή  ησλ βξαβείσλ θαη εμαγνξψλ πξνυπνζέηεη ηελ παξάδνζε ζηε Γηνξγαλψηξηα Αξρή 

φισλ ησλ   ζρεδίσλ  θαη αξρείσλ ηεο κειέηεο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή.  

7.6  Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ βξαβείσλ θαη εμαγνξψλ, νη Μειεηεηέο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3316/2005, έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε 

δήισζε,  θαζψο θαη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

8.1  Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα είλαη πεληακειήο. 

Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο Αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη σο εμήο: 

 Έλαο  (1) θξηηήο εθ πξνζσπηθνηήησλ 
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 Έλαο  (1) θξηηήο Αξρηηέθηνλαο απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ (Γηνξγαλψηξηα Αξρή). 

 Σξείο (3)  θξηηέο  Αξρηηέθηνλεο  ππνδεηθλπφκελνπο απφ ηνλ θαηάινγνη θξηηψλ ηεο παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο κε αξ. πξση.  28604/11 απφθαζεο ΤΠΔΚΑ. Ζ επηινγή ησλ θξηηψλ ζα δηελεξγεζεί 

κε θιήξσζε απφ ηνλ θαηάινγν ηεο θαηεγνξίαο κειέηεο. 

  

8.2  Ζ Δπηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί έπεηηα απφ απφθαζε ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο, ε νπνία ζα νξίδεη 

θαη ην γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο πξηλ ηελ  

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ κειεηψλ. 

8.3  Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ  λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γξαθείν κειεηψλ ζην νπνίν 

ζα αλαηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. 

8.4  Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ακείβνληαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο απφ ηε 

Γηνξγαλψηξηα Αξρή. Οη ακνηβέο ηνπο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν.4024/2011(Α’/226) . Οη δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ πφξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Υαλίσλ 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο – ΑΝΑΘΔΖ  ΜΔΛΔΣΖ 

 

9.1  Ζ Γηνξγαλψηξηα Αξρή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

αλαζέζεη ζηελ νκάδα κειέηεο πνπ ζα πάξεη ην 1ν Βξαβείν ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, εθφζνλ 

απνθαζίζεη λα εθηειέζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ θξίζε ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο ηελ 

αλάζεζε κπνξεί λα αλαιάβεη άιινο θνξέαο, ζηνλ νπνίν ε Γηνξγαλψηξηα Αξρή ζα εμαζθαιίζεη ηε ζρεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε. 

9.2  Ζ δηνξγαλψηξηα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν ζε πεξίπησζε κε απνλνκήο 

ηνπ 1
νπ

  βξαβείνπ, λα αλαζέζεη ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ζηνλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πξψην δηαθξηζέληα.   

9.3.  Οη αλάδνρνη κειεηεηέο νθείινπλ εθφζνλ δελ θαιχπηνπλ απφ πιεπξάο δπλακηθφηεηαο κειεηεηηθνχ 

πηπρίνπ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία λα ζπλεξγαζζνχλ 

γηα ηελ αλάιεςε ηεο κειέηεο κε άιιν κειεηεηή ή κειεηεηηθφ γξαθείν ψζηε λα θαιχπηεηαη ε απαηηνχκελε 

δπλακηθφηεηα. Ο ζπλεξγαδφκελνο κειεηεηήο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο βξαβεπζέληεο κειεηεηέο θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα αξρή. 

9.4  Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε δηνξγαλψηξηα ή ε αλαζέηνπζα αξρή  έρεη ην δηθαίσκα 

δηαηχπσζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, εθφζνλ απηέο δελ απνιήγνπλ ζε βαζηθή αιιαγή ηεο 

θεληξηθήο ηδέαο ηεο ιχζεο πνπ βξαβεχζεθε.  

9.5  Ζ ππνρξέσζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο ζην βξαβεπζέληα κειεηεηή δηαηεξείηαη γηα ηε δηνξγαλψηξηα 

αξρή κέρξη ηέζζεξα (4) έηε θαη εθφζνλ δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ είραλ ιεθζεί 

ππφςε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

9.6   Οη  ακνηβέο ηεο κειέηεο θαζνξίδνληαη ζε πνζνζηφ  60% ησλ πξνεθηηκψκελσλ θαη ζχκθσλα κε ην 

Σεχρνο Γεδνκέλσλ θαη  ηνηρείσλ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνθήξπμεο .   

Απφ ηελ ακνηβή ηεο πιήξνπο κειέηεο ζα αθαηξεζεί ην πνζφλ ηνπ βξαβείνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 10Ο – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ  ΣΟΗΥΔΗΩΝ  ΣΟΤ   

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

10.1  Ο εθπξφζσπνο ηεο  νκάδαο δηαγσληδνκέλσλ εγγξάθεηαη ζε θαηάινγν πνπ ηεξεί ε αξκφδηα 

ππεξεζία  ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο (ΓΛΣΥ), θαη κε ειεθηξνληθή ηνπ αίηεζε πνπ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

(δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο θαη  ειεθηξνληθή δ/λζε), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη 

απφ ηε Γηνξγαλψηξηα Αξρή γηα ηηο απαληήζεηο ησλ ππνβιεζέλησλ εξσηεκάησλ θαη γηα θάζε δηεπθξίληζε 

επί ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ αίηεζε γηα εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν ζα ππνβιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Υαλίσλ (βι.§ 1.3 ηεο παξνχζαο ) ή ζα ζηαιεί ηαρπδξνκηθά ή κε ηειενκνηνηππία ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απφ ηελ Σεηάξηε 5 Ηνπλίνπ 2013 έσο θαη ηελ Σεηάξηε 28 Απγνχζηνπ 2013 θαη 

ψξα 14:00.  ( 90 ΜΔΡΔ απφ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζην δειηίν ΣΔΔ) 

Ζ κε εγγξαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην 

δηαγσληζκφ.   

10.2  Σελ παξνχζα πξνθήξπμε κε ηα δχν πξνζαξηήκαηά ηεο, ην Σεχρνο Γεδνκέλσλ θαη ηνηρείσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, πνπ απνηειεί  αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, θαζψο θαη ηα ινηπά παξερφκελα ζηνηρεία  

[ηοπογπαθικά διαγπάμμαηα (απσεία dwg) , απόζπαζμα ζσεδίος πόλευρ (απσείο pdf) , θάκελορ με 

θυηογπαθίερ (απσεία jpeg ) , ΦΕΚ καθοπιζμού σεπζαίαρ ζώνηρ λιμένορ Χανίυν (απσείο pdf) , ΦΕΚ 

έγκπιζηρ ζσεδίος πόλευρ Χανίυν (απσείο pdf) ] ,  ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΛΣΥ 

http://www.dlx.gr θαη παξέρνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Σεηάπηη 5 Ηοςνίος  2013  έυρ και ηην Σεηάπηη 28 

Αςγούζηος  2013.                       

10.3  Ζ Γηνξγαλψηξηα Αξρή κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ εθπξφζσπν ηαρπδξνκηθά,  κε 

ηειενκνηνηππία, ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κε επζχλε ηνπ εθπξνζψπνπ σο πξνο ηελ παξαιαβή ησλ 

κελπκάησλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο –   ΠΡΟΘΔΜΗΑ  ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ   ΣΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ                          

 

11.1 Ζ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ  κειεηψλ νξίδεηαη ε   Πέμπηη 5 επηεμβπίος 2013 θαη ψξα 

14:00. 

11.2   Ζ ππνβνιή ησλ κειεηψλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Υαλίσλ, νδφο  

Γξεγνξίνπ Δ' 50 & Κ.θαθηαλάθε , Σ.Κ. 73135 , Υαληά, 3
νο

 φξνθνο , ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

10:00-14:00. 

11.3   Γεθηέο γίλνληαη επίζεο κειέηεο πνπ απνζηέιινληαη ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

Υαλίσλ, νδφο  Γξεγνξίνπ Δ' 50 & Κ.θαθηαλάθε , Σ.Κ. 73135 , Υαληά, 3
νο

 φξνθνο , κε ην ηαρπδξνκείν ή 

κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο κεηαθνξψλ κε επζχλε ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή.  

11.4   ε φζνπο παξαδίδνπλ ηηο Μειέηεο απεπζείαο ζηελ αλσηέξσ Γ/λζε , ζα δίλεηαη απφδεημε πνπ ζα 

αλαγξάθεη ηνλ σαπακηηπιζηικό κυδικό επιλογήρ ηος ζςμμεηέσονηα ο οποίορ αποηελείηαι από δέκα 

(10) τηθία ύτοςρ 1 εκ. εκ ηυν οποίυν ηα οκηώ (8) είναι απιθμηηικά και ηα δύο (2) ηος λαηινικού 

αλθαβήηος  και ηην ημεπομηνία παπαλαβήρ ηηρ. 

http://www.dlx.gr/
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ΑΡΘΡΟ 12Ο – ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

12.1   Οη εγγεγξακκέλνη εθπξφζσπνη  κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηπρφλ εξσηήκαηα γηα ην Γηαγσληζκφ κε 

αίηεζή ηνπο ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ, (βι.§ 1.3 ηεο παξνχζαο ) ηαρπδξνκηθά,  κε 

ηειενκνηνηππία, ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απφ ηελ Σεηάπηη 5 Ηοςνίος 2013 έσο  θαη ηελ 

Παπαζκεςή 28  Ηοςνίος  2013 και ώπα 14:00. (δηάζηεκα 23 εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

πξνθήξπμεο ) 

12.2  Σν Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ  είλαη ππνρξεσκέλν λα ελεκεξψζεη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο εθπξνζψπνπο  γηα ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζε απηά,  εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Σα 

ππνβιεζέληα εξσηήκαηα θαη νη απαληήζεηο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ γηα ελεκέξσζε θαη  ζηηο ηζηνζειίδεο 

φπνπ αλαξηάηαη θαη ε Πξνθήξπμε. 

12.3  ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ απαληήζεσλ, ε πξνζεζκία παξάδνζεο ζα κεηαηεζεί θαηά 

ρξνληθφ δηάζηεκα φζν θαη ε θαζπζηέξεζε, κε άκεζε ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπξνζψπσλ.   

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο – ΑΜΔΣΑΒΛΖΣΟ ΠΡΟΘΔΜΗΑ 

 

Κακία παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ κειεηψλ δελ ζα δνζεί εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηπρφλ κε 

ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ άξζξνπ 12.3 ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε απηή  ζα ελεκεξσζνχλ 

ππνρξεσηηθά νη εγγεγξακκέλνη εθπξφζσπνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο – ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

 

Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ζα ππνβιεζνχλ φπσο νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

14.1   ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ (ηεύσορ Α4) 

Κάζε Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη Έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζήο ηνπ. 

Πεπιεσόμενο ηηρ Έκθεζηρ  

Ζ Έθζεζε Πεξηγξαθήο ηεο πλνιηθήο Πξφηαζεο ζα είλαη ηεχρνο (DIN A4),πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά  ηηο 10 ζειίδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ επεμεγεκαηηθψλ ζθαξηθεκάησλ θαη ζα 

παξαδνζεί ζε πέληε (5) αληίηππα. Ζ Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη: 

ηνηρεία Πεξηγξαθήο πλνιηθήο Πξφηαζεο. 

Α1.  Αλάιπζε ησλ ζπλζεηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ, αηζζεηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θιπ. θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε πξφηαζε. 

Α2.  Πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο ζε φηη αθνξά: 

1. Σε δηακφξθσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηα πξνηεηλφκελα πιηθά θαη ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο επηινγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξφηαζε ( θαζηζηηθά, πφζηκν λεξφ , stand 

πνδειάησλ,αζθάιεηα πέξγθνιεο, πξνζβάζεηο θαη εμνπιηζκφο παξαιίαο, ζηέγαζηξα θιπ.)  
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2. Σηο βαζηθέο αξρέο δηακφξθσζεο ηνπ πξαζίλνπ κε ζπλεθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ.  

3. ρεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ιχζεο κε πξφηαζε θσηηζκνχ. 

4. Σε βηνθιηκαηηθή  πξνζέγγηζε ηεο φιεο πξφηαζεο. 

5. Δθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θαη ηεθκεξίσζε πξνηάζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο αλαθνξηθά κε ην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ  δηακνξθψζεσλ θαη 

θαηαζθεπψλ .  

6. Ννκηθή ηεθκεξίσζε ηεο θάζε πξνηεηλφκελεο ζην δεκφζην ρψξν θαηαζθεπήο κε θαηαγξαθή ηνπο 

ζηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Σεχρνπο Γεδνκέλσλ θαη  ηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

παξνχζα πξνθήξπμε. 

Ο Μειεηεηήο είλαη ειεχζεξνο λα ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ Έθζεζε θαη λα πεξηιάβεη ζηνηρεία 

ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, ζθίηζα, δηαγξάκκαηα ή ζθαξηθήκαηα, θαζψο θαη φηη άιιν θξίλεη πξφζθνξν 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπ κέζα ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 20 ζειίδσλ. 

 

14.2   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΔΚΘΔΖ (ηεύσορ Α3) 

Θα ππνβιεζεί παξάξηεκα ζην ηεχρνο ηεο έθζεζεο πεξηγξαθήο ηεο πξφηαζεο κε ζκηθξχλζεηο ζε DIN Α3 

φισλ ησλ ζρεδίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαθάησ πέληε (5) πηλαθίδεο. 

14.3  ΥΔΓΗΑ  

Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη ηα αθφινπζα ζρέδηα ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο ζε (5) πηλαθίδεο. Ζ 

ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε ησλ πηλαθίδσλ ηεο πξφηαζεο είλαη ειεχζεξε. Καη’ ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ: 

Πινακίδα 1.  Κάηνςε θαη 5 εγθάξζηεο ηνκέο ηεο πξφηαζεο ζε θιίκαθα 1:500  

Πινακίδερ 2, 3 και 4. Κάηνςε κε κία θαηά κήθνο ηνκή θαη ηξείο εγθάξζηεο ζε θάζε έλα απφ ηα ηξία 

ηκήκαηα Α,Β,Γ ηεο πεξηνρήο φπσο παξαδίλεηαη ειεθηξνληθά ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 

1:200. 

Πινακίδα 5. Καηφςεηο, ηνκέο, αμνλνκεηξηθά, θιπ  ζε  θχξηα ζεκεία ηεο δηακφξθσζεο  θαη ζε θιίκαθεο 

πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θαηαλφεζε ηεο 

θεληξηθήο ηδέαο ηεο πξφηαζεο. ρέδηα ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θιίκαθα 1:20 ή 1:50 

ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα πεξηιακβάλνληαη ελδείμεηο πιηθψλ, θχηεπζεο, ζηάζκεο ζε ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηνπ ρψξνπ, αζηηθφο εμνπιηζκφο  (θαζηζηηθά, θσηηζηηθά, ζηέγαζηξα θιπ.), βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ πξνηείλνληαη. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα ππνβιεζεί καθέηα. 

14.4  CD-ROM πος θα πεπιλαμβάνει: 

1.  Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ πξνηχπσλ ζρεδίσλ DWG ή ζπκβαηά κε Autocad ( αλψηεξε έθδνζε   

      Autocad 2007) 

2.  Σα ζρέδηα ή /θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηηο πηλαθίδεο. 

3.  Σελ έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο. 

14.5  Δπιζημάνζειρ 

1. Οη κειέηεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην Γηαγσληζκφ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην Μεηξηθφ ζχζηεκα κέηξεζεο.    

2. Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε Διιεληθή. 
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3. Όια ηα ζηνηρεία (ζρέδηα, ηεχρε, CD-ROM, θ.ι.π.) ησλ κειεηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα είλαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. Κάζε ζηνηρείν πνπ δε ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα δελ ζα ιεθζεί ππφςε απφ 

ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο – ΣΡΟΠΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

15.1   Οη δηαγσληδφκελνη δελ δεζκεχνληαη γηα ηνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

πηλαθίδσλ (ειεχζεξε ρξήζε ρξψκαηνο, ζθηψλ, ςεθηαθήο απεηθφληζεο θ.ι.π.). 

15.2   Όια ηα ζρέδηα ζα παξαδνζνχλ επηθνιιεκέλα απνθιεηζηηθά ζε πηλαθίδεο, άθακπηεο επίπεδεο 

επηθάλεηεο, DIN A0, 118,8 εθ. Υ 84 εθ.. Δίλαη ζηελ επρέξεηα ησλ Γηαγσληδνκέλσλ λα θαζνξίζνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε παξνπζίαζεο ησλ πηλαθίδσλ (νξηδφληηα ή θάζεηα ή ζπλδπαζκφο). 

15.3   Οη απνδεθηέο κνξθέο δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην CD-ROM είλαη αξρεία: α) .pdf γηα 

ηηο πηλαθίδεο, β) .tiff ή .jpeg γηα εηθφλεο ή θσηνγξαθίεο πνπ ηπρφλ εκθαλίδνληαη θαη ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα δνζνχλ θαη ζαλ μερσξηζηά αξρεία (γηα ηα αξρεία κνξθήο .tiff ή .jpeg ε αλάιπζε ζα είλαη 

300 dpi),  γ) doc γηα ηελ Έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο θαη δ) DWG ή ζπκβαηά κε Autocad 

(αλψηεξε έθδνζε Autocad 2007) γηα ηα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ πξνηχπσλ ζρεδίσλ  

15.4   Σν θείκελν πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο , ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Microsoft Word 2003 ή λεφηεξν. 

 Γηακφξθσζε ζειίδαο: Δπάλσ θαη θάησ πεξηζψξηα 3,5 εθ. θαη 3 εθ αληίζηνηρα. Γεμηά θαη αξηζηεξά    

πεξηζψξηα 2.5 εθαηνζηά. 

 Γξακκαηνζεηξά: Arial 

 Κσδηθφο πκκεηνρήο: O ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΚΩΓΗΚΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΤΜΔΣΔΥΟΝΣΑ : Ο   

θσδηθφο  απηφο απνηειείηαη απφ δέθα (10) ςεθία  χςνπο 1εθ.απφ ηα νπνία ηα  νθηψ (8)  είλαη 

αξηζκεηηθά θαη ηα δχν  (2) ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ ,  Arial , έληνλεο γξαθήο (bold), θαη ηνπνζεηείηαη 

ζην άλσ δεμηφ άθξν ησλ πηλαθίδσλ θαη ηεπρψλ ηεο κειέηεο. 

 Σίηινο Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ: ε θάζε ζειίδα ηνπ ηεχρνπο  Arial κεγέζνπο 12 , έληνλεο γξαθήο 

(bold), θεθαιαία γξάκκαηα, ζηνίρηζε ζην θέληξν. 

 Κείκελν πεξηγξαθήο ηεο πξφηαζεο : Arial κεγέζνπο 12 , πεδά γξάκκαηα, πιήξεο ζηνίρηζε, δηάζηηρν 

κεηαμχ ησλ γξακκψλ 1,5 (line spacing: 1,5 lines)  

 ρήκαηα – Γηαγξάκκαηα - Υάξηεο: πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην θείκελν. 

 Τπνζεκεηψζεηο: Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηχπνπ ππνζεκείσζεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην ηέινο 

ηνπ θεηκέλνπ (endnote) θαη ζε θακία πεξίπησζε ζην θάησ κέξνο ησλ ζειίδσλ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ 

(footnote). Οη ππνζεκεηψζεηο ζα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε ην θείκελν. 

15.5  Σα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 16 γηα ηε ζήκαλζε ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο 

Γηαγσληδνκέλνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηνλ Γηαγσληζκφ.  

15.6   Κάζε πξφζζεην ζηνηρείν πνπ ζα παξαδνζεί εθηφο ησλ  ππνρξεσηηθψλ ζηνηρείσλ, (έθζεζε, 

παξάξηεκα έθζεζεο θαη ζρέδηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 14 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο), δελ ζα 

ιεθζεί ππ’ φςηλ. 



  Σελίδα 13 από 20 

ΑΡΘΡΟ 16Ο – ΖΜΑΝΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Κάζε Μειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί πξέπεη λα ζεκαίλεηαη κε έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ θσδηθφ, ρσξίο 

ςεπδψλπκν. Ο θσδηθφο απηφο ζα απνηειείηαη απφ δέθα (10) ςεθία, (8) αξηζκεηηθψλ θαη (2) ιαηηληθψλ 

χςνπο 1εθ. θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζην επάλσ δεμηφ άθξν ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο. Γελ 

επηηξέπεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ απνζηνιέα αθφκα θαη ζηα ηπρφλ 

ζπλνδεπηηθά παξαζηαηηθά φηαλ ε απνζηνιή γίλεηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή άιιεο εηαηξείαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

17.1  Ζ φιε εξγαζία ζα παξαδνζεί ζπζθεπαζκέλε ζε έλα κφλν αδηαθαλέο δέκα, ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά 

ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη αληί ςεπδσλχκνπ ν ραξαθηεξηζηηθφο αξηζκφο ζήκαλζεο θαη ε δηεχζπλζε 

παξαιήπηε, δειαδή: 

«ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ» 

«ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΛΑΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ 

ΕΩΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ   ΠΟΛΖ ΥΑΝΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΩΝ». 

Οδόρ: Γπηγοπίος Δ' 50 & Κ.θακιανάκη, Σ.Κ. 73 135 , Υανιά , 3
ορ

 όποθορ  

 

17.2    Κάζε νκάδα δηαγσληδφκελσλ  ζα ππνβάιεη κέζα ζην αλσηέξσ δέκα, εθηφο απφ ηελ Έθζεζε (Α4) 

ζε 5 αληίγξαθα , ην παξάξηεκα ηεο Έθζεζεο (Α3) ζε 5 αληίγξαθα, ηηο πέληε (5) πηλαθίδεο κε ηα ζρέδηα 

ηεο πξφηαζεο θαη ην CD – ROM , έλα Φάθειν θιεηζηφ, αδηαθαλή  ν νπνίνο ζα θέξεη γξακκέλν ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ ηνλ ίδην κε ηελ κειέηε ελδεηθηηθφ αξηζκφ ζήκαλζεο. ην θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη γηα 

θάζε ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν:  

α) ε Α4 ραξηί , ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε, ην ηειέθσλν, ν αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο, θαη ε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (εθφζνλ ππάξρεη) , 

β)  Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη  απνδεηθηηθά ηεο εγγξαθήο θάζε ζπκκεηέρνληα 

ζε επαγγεικαηηθφ θνξέα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 5, 6 θαη 

7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3316/05,  

γ)  Τπεχζπλε δήισζε θάζε ζπκκεηέρνληα κειεηεηή, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα 1 ηεο 

παξνχζαο,  φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ζχκθσλα κε ην  άξζξν 16 ηνπ Ν. 3316/05 

δ)  Όηαλ πξφθεηηαη γηα νκάδα  κειεηεηψλ ηνπ ίδηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε 

ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ φινπο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζηα 

ρξεκαηηθά πνζά ζε πεξίπησζε βξάβεπζεο θαη   αλάζεζεο ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο . 

 

17.3  Δάλ ε νκάδα ησλ  δηαγσληδφκελσλ  απνδέρεηαη ηελ επψλπκε έθζεζε ηεο κειέηεο ηεο  ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ δηαθξηζεί, ζα ππνβάιεη ζρεηηθή ελππφγξαθε δήισζε φισλ ησλ κειψλ ηεο κέζα ζην 

παξαπάλσ δέκα, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν  θάθειν πνπ ζα ζεκαλζεί κε ηνλ αξηζκφ ηεο κειέηεο θαη ζα 

θέξεη θάησ αξηζηεξά ηελ έλδεημε «απνδνρή απνζθξάγηζεο».  
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ΑΡΘΡΟ 18Ο – ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

Οη Γηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε ηεο κειέηεο κέρξη ηελ παξαιαβή ηεο απφ ην ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ. Σα ηπρφλ αζθαιηζηηθά έμνδα θαη ηα κεηαθνξηθά επηβαξχλνπλ ηνλ 

Γηαγσληδφκελν. Ζ Γηνξγαλψηξηα Αξρή δελ είλαη ππεχζπλε γηα θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο κειέηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κειεηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ εθπλνή 

ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπο, παξαιακβάλνληαο  ηηο Μειέηεο απφ ην 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ . 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

Γηα ηελ θξίζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα ιεθζεί ππ’ φςηλ ν βαζκφο πξνζέγγηζεο ζηνπο ηηζέληεο ζηφρνπο 

θαη θπξίσο σο πξνο: 

- ηα ιεηηνπξγηθά, αηζζεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξφηαζεο. 

- ηε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ, ππεξηνπηθνχ θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ. 

- ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. 

- ηελ πξσηνηππία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαθηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΡΗΖ ΣΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

21.1  Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη φηαλ ππάξρεη νινκέιεηα παξνπζία γξακκαηέα. Ζ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαηαγξάθεηαη ζε πξαθηηθφ αλά ζπλεδξίαζε θαη έλα ηειηθφ ζπγθεληξσηηθφ θαη 

ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ.   

21.2  Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα ζπλέιζεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο γηα θξίζε ην 

αξγφηεξν ζε 15 εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαδφζεσο ησλ κειεηψλ. 

21.3   ην 1
ν
 ζηάδην ζα εμεηάζεη ηελ ηππηθή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο. Καηά ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζή ηεο  ζα γίλεη ε απνζθξάγηζε ησλ δεκάησλ  απφ ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή, ν έιεγρνο ηεο έγθπξεο 

ππνβνιήο θαη ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαιεθζέληα ζηνηρεία 

θάζε κίαο κειέηεο.   

Οη ζθξαγηζκέλνη Φάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα κνλνγξαθεζνχλ θαη ζα 

ζπζθεπαζζνχλ ζε δέκα πνπ ζα ζθξαγηζζεί, ζα κνλνγξαθεζεί θαη ζα θπιαρηεί κε επζχλε ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο. Σν δέκα κε ηνπο Φαθέινπο ζα απνζθξαγηζζεί ελψπηνλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ κειεηψλ. 
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21.4  ην 2
ν
 ζηάδην ε Κξηηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ κειεηψλ πνπ πιεξνχλ 

ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζηελ αηηηνινγεκέλε θαηάηαμή ηνπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο, 

θαηαγξάθνληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη  κεηνλεθηήκαηα θάζε κειέηεο.  

 21.5  ην 3
ν
 ζηάδην,  εάλ, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Φαθέισλ γηα ηε δηαπίζησζε ησλ βξαβεπκέλσλ 

κειεηεηψλ, απνδεηρζεί φηη ν ζπληάθηεο κίαο απφ ηηο βξαβεπζείζεο κειέηεο δελ είρε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζην Γηαγσληζκφ, ηε ζέζε ηεο κπνξεί λα θαηαιάβεη ε  επφκελε ζηε ζεηξά θαηάηαμεο κειέηε εθ’ φζνλ θξηζεί 

επαξθήο.   

21.6  Ζ απφθαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε 

Γηνξγαλψηξηα Αξρή εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηε πξνο ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 

21.7   Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κέζα ζε 30 εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ κειεηψλ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο κε απφθαζε  ηεο 

Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο (κέρξη θαη ην δηπιάζην ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ) κφλν ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθά 

κεγάινπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο – ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ- ΠΡΟΒΟΛΖ 

 

22.1   Σν  απνηέιεζκα  ηνπ Γηαγσληζκνχ, αθνχ επηθπξσζεί, ζα αλαξηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΩΝ θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.   

 22.2   Ζ Γηνξγαλψηξηα Αξρή εθηφο απφ ηελ αλάξηεζε ησλ κειεηψλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο, ζα νξγαλψζεη έθζεζε κε ηηο ππνβιεζείζεο Μειέηεο. Ζ έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθή αίζνπζα 

πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε δεκνζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε είζνδν 

ειεχζεξε  ζην θνηλφ.   

22.3  ηηο βξαβεπκέλεο κειέηεο ζα ζεκεηψλνληαη θαη ηα νλφκαηα ησλ κειεηεηψλ πνπ ηηο εθπφλεζαλ.  

Δπίζεο ζα ζεκεηψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ κειεηεηψλ επηζπκνχλ λα άξνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο κε ζρεηηθή 

ηνπο δήισζε ζε θάθειν κε έλδεημε «απνδνρή απνζθξάγηζεο» (βι. § 17.3 ηεο παξνχζεο ) . 

 

ΑΡΘΡΟ 23Ο – ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

23.1   Οη κειέηεο πνπ δελ ζα βξαβεπζνχλ ή εμαγνξαζζνχλ,  παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο έθζεζεο ησλ κειεηψλ. Ζ παξαιαβή  ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

απφδεημεο παξαιαβήο ηεο κειέηεο πνπ ρνξεγήζεθε  ή ηεο απφδεημεο ηνπ Σαρπδξνκείνπ ή ηεο ηδησηηθήο 

εηαηξείαο κεηαθνξψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα γξάθεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο θσδηθφο  ηεο.  

23.2   Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο  νπδεκία επζχλε θέξνπλ  ε Γηνξγαλψηξηα Αξρή 

γηα ηε θχιαμε ή απψιεηα ησλ κειεηψλ πνπ δελ βξαβεχζεθαλ ή δελ εμαγνξάζηεθαλ. 
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ΑΡΘΡΟ 24Ο – ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

24.1  Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί α) ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΣΔΔ θαη β) ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Ν. 

3316/05 θαη Ν. 3548/2007) 

24.2   Ζ δαπάλε ηεο πην πάλσ δεκνζίεπζεο ζα βαξχλεη ηε Γηνξγαλψηξηα Αξρή.  

24.3  Ζ πξνθήξπμε  ζα αλαξηεζεί  γηα ελεκέξσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο θαη ζα 

ζηαιεί γηα αλάξηεζε  ζηελ ηζηνζειίδα θάζε αξκφδηνπ θιαδηθνχ θνξέα. 

24.4   Σα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηα νλφκαηα ησλ βξαβεπζέλησλ θαζψο θαη ν ηφπνο θαη 

ρξφλνο έθζεζεο ησλ ζρεδίσλ, ζα ζηαινχλ  γηα δεκνζίεπζε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΣΔΔ. Δπίζεο  ζα 

ζηαινχλ  ελεκεξσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ θαζψο θαη  ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο παξ. 24. 3 ηεο 

παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο  – ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ- ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

25.1   Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κειεηεηψλ ζην Γηαγσληζκφ δηέπεηαη 

απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 16 ηεο Απφθαζεο Τ.Π.Δ.ΚΑ.  κε αξ. 26804/2011(ΦΔΚ 1427/Β΄/ 16-6-

2011). 

25.2 ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ  ε Γηνξγαλψηξηα Αξρή, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

βξαβεπκέλεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ θαη ινηπά επηκέξνπο ζηνηρεία  θαη ζε άιια 

έξγα,  σο πξφηππα πνιιαπιήο εθαξκνγήο. 

25.3   Σν πιηθφ ησλ πξνηάζεσλ  πνπ ζα βξαβεπζνχλ θαη ζα εμαγνξαζζνχλ, πεξηέξρεηαη  ζηελ 

θπξηφηεηα ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο, ε νπνία δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ην δηαζέζεη θαη ζε άιινπο 

θνξείο. 

25.4    Ζ επίιπζε ηπρφλ  δηαθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  ζην άξζξν 17 ηεο   

απφθαζεο κε αξ. 26804/2011(ΦΔΚ 1427/Β΄/ 16-6-2011). 

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο – ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 

26.1   Παξαιαβή ηεο  Πξνθήξπμεο κε ηα πξνζαξηήκαηά ηεο, ην ηεχρνο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηα 

ινηπά παξερφκελα ζηνηρεία κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ Σεηάπηη 5 Ηοςνίος 2013 

έυρ ηην Σεηάπηη 28 Αςγούζηος 2013 και ώπα 14:00. 

26.2  Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηα εξσηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

έσο θαη ηελ Παπαζκεςή 28 Ηοςνίος 2013 θαη ψξα 14:00. Οη δε απαληήζεηο θαη ε δηαβνχιεπζε ζα 

γίλνληαη ειεθηξνληθά.  

26.3   Ζ Γηνξγαλψηξηα Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

εθπξνζψπνπο ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζε απηά, εληφο 10 

εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 26.2 πξνζεζκίαο, ήηνη  κέρξη ηελ Γεςηέπα 8 

Ηοςλίος 2013. 
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26.4   Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ κειεηψλ νξίδεηαη ε Πέμπηη 5 επηεμβπίος 2013 θαη 

ώπα 14:00.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  – ΑΠΟΓΟΥΖ ΟΡΩΝ 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειεηεηψλ ζηνλ Γηαγσληζκφ έρεη ζαλ απηνδίθαηε ζπλέπεηα ηελ πιήξε θαη ρσξίο 

επηθπιάμεηο απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

 

 

Υανιά  Μάιορ  2013 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

  Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ 

Σ.Τ.Γ.Υ. 

 

 

ΔΜΜ. ΠΟΤΛΖ                                                                                     ΑΛΔΞΗΑ ΛΑΚΗΩΣΑΚΖ 

ΠΟΛ/ΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ                                                                               ΠΟΛ/ΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ 

 

 

Δγθξίζεθε κε ηελ ππ .αξηζκφ 83/2013 απφθαζε. Γ.. Λ.Σ.Γ.Υ. 

Ο Πξφεδξνο 

Λ.Σ.Γ.Υ. 

 

 

Πξσηνπαπαδάθεο Κσλ/θνο 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  1 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 

Άπθπυν   6.2 και 17.2 ηηρ Πποκήπςξηρ  

Πξνο ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ σο άλσ Γηαγσληζκνχ 

 

Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα ππεχζπλε δήισζε …………………………………………. 

…………………………..,1 θάηνηθνο……………………………………., θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ 

Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο κε ηνλ αξηζκφ……………………………, πνπ εθδφζεθε απφ   

…………………………….., ζηηο ………………………………… 

 

ππνςήθηνο2 ζην δηαγσληζκφ ή λφκηκνο εθπξφζσπνο3 ηεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

κε ηελ επσλπκία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………4 

 

δειψλσ έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δήισζήο κνπ απηήο, φπσο νη ζπλέπεηεο 

απηέο νξίδνληαη ζηηο γεληθέο πεξί ππεπζχλσλ δειψζεσλ δηαηάμεηο, αιιά θαη ζην λ. 3316/05, ηα 

αθφινπζα:   

 

Α. Γελ έρσ ή δελ έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

εθπξνζσπψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3316/2005,  θαηαδηθαζηεί κε 

απφθαζε ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ5 γηα: 

1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην 

άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

                                         
1
  ηίθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο και παηπώνςμο ηος  δηλούνηορ 

2
  ζε πεπίπηυζη αηομικήρ επισείπηζηρ 

3
  εξοςζιοδοηημένορ από ηα διοικούνηα όπγανα ηος νομικού πποζώπος, ζε πεπίηπυζη πος 

ζςμμεηέσει ζηο διαγυνιζμό εηαιπεία, είηε υρ μεμονυμένορ ςποτήθιορ είηε υρ μέλορ ζύμππαξηρ ή 
κοινοππαξίαρ  
4
  διαγπάθονηαι ανάλογα οι θπάζειρ πος δεν σπειάζονηαι 

5
  Διαγπάθεηαι η θπάζη πος δεν απμόζει ζηην πεπίπηυζη 
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4 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

5. Τπεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία, κε 

ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο κνπ, (ή 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπψ).  

 

Β. Γελ ηειψ (ή δελ ηειεί ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)6 ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε7, ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

 

Γ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

  

Γ. Έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ 

αθνξά θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο Διιάδαο. 

 

Δ. Έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ 

αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πνπ νθείισ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζηελ Διιάδα 

λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Σ. Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κνπ είλαη  αιεζείο. Γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη φηη ε αιήζεηα ησλ 

δειψζεψλ κνπ ζα ειεγρζεί ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 3316/05 θαη φηη ζα απνθιεηζζψ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ θάπνηα 

απφ ηηο δειψζεηο κνπ απνδεηρζεί αλαιεζήο. 

  (Σφπνο – Ζκεξνκελία) 

………………………………. 

                                                                                        Ο δειψλ 

                                 

 

 

 

 

                                 

 

                                         
6
  Διαγπάθονηαι ζηιρ πεπιπηώζειρ Β, Γ, Δ, Ε οι θπάζειρ πος δεν απμόζοςν ζηην πεπίπηυζη 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 2 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

 

Άπθπος 10.2 ηηρ Πποκήπςξηρ 

 

1. Σοπογπαθική Αποηύπυζη πεπιοσήρ 1:500 (.dwg) [ πεξηιακβάλεη : απνηχπσζε πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο , ζέζεηο ιήςεο θσηνγξαθηψλ ,  νηθνδνκηθή θαη ξπκνηνκηθή γξακκή , πεξηνρή ιηκεληθήο 

δψλεο (πεξηνρή επέκβαζεο) ,ρξήζεηο γεο ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ , πξνηεηλφκελε 

δψλε πξνζαξκνγήο , απνηχπσζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ΟΚΩ (φκβξησλ, δηθηχσλ αθαζάξησλ, ΓΔΖ 

θαη ΟΣΔ) ] 

2. Σοπογπαθική Αποηύπυζη πεπιοσήρ 1:200 (.dwg) (πεξηιακβάλεη ηα παξαπάλσ θαη ηηο πεξηνρέο 

Α,Β,Γ  πνπ πξνηείλνληαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηηο πηλαθίδεο 2,3,4 αληίζηνηρα) 

3. Φυηογπαθίερ (.jpeg) (θάθεινο θσηνγξαθηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 1.  

4. Υάπηηρ ζσεδίος Πόλευρ με ζήμανζη ηηρ πεπιοσήρ επέμβαζηρ (.pdf) 

5. ΦΔΚ Καθοπιζμού Λιμενικήρ Εώνηρ και ΦΔΚ σεδίος Πόλευρ Υανίυν (.pdf) 

6. Σεύσορ Γεδομένυν και ηοισείυν (.doc) 

                               

                                                                                                                                   
7
  Η λέξη εκκαθάπιζη διαγπάθεηαι όηαν ο διαγυνιζόμενορ είναι θςζικό ππόζυπο. 


