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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POSEIDON MED II 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 Το υπ’ αρ. 19REQ004871552 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης, 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 2429/16.04.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΠΣ6469ΗΞΣ-1ΥΔ), 

 Την από 31-07-2014 Σύμβαση με αριθμό INEA/CEF/TRAN/M2014/1038206 μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Α.Ε., συντονιστή εταίρου της πράξης 

“POSEIIDON MED II” με αριθμό 014-EU-TM-0673-S.  

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συμβούλου για την υλοποίηση τμημάτων ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II, αρχικού 

προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο 

πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές. 

 

1. Αντικείμενο 

Οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου τις οποίες καλείται να παράσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος, αφορούν τις 

υποχρεώσεις της Ο.Λ.Η. Α.Ε., που απορρέουν από την συμμετοχή της στο συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα POSEIDON MED II (50% συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση, Διευκόλυνση Συνδέοντας 

την Ευρώπη- ΔΣΕ / Connecting Europe Facility-CEF) και συγκεκριμένα: 

 Διαχείριση και συντονισμός ενεργειών προκειμένου η Ο.Λ.Η.  Α.Ε. να ολοκληρώσει το έβδομο 

πακέτο εργασίας της δράσης, δηλαδή την Επικαιροποίηση του Master Plan του λιμένος με 

χωροθέτηση των εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

(Υ.Φ.Α./LNG). Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω υποχρέωση σε σύντομο χρονικό διάστημα 

(τέλος πρώτου εξαμήνου 2019 σύμφωνα με επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της δράσης) 

απαιτείται συντονισμένη επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη 

λήψη σχετικής γνωμοδότησης αναφορικά με την Προκαταρκτική Μελέτη Ασφαλείας των υποδομών 

LNG και την Μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) 

καθώς και η παρακολούθηση της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου του 

Υπουργείου όπου και έχει υποβληθεί η Μελέτη Π.Π.Π.Α. 

Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και λάβει ο Οργανισμός θετική γνωμοδότηση 

απαιτείται να προετοιμαστεί ο σχετικός φάκελος και να προωθηθεί το θέμα για συζήτηση στην 

Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής ώστε να προκύψει η επικαιροποίηση του master plan λιμένος με την συγκεκριμένη 

χωροθέτηση των εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας αποθήκευσης Υ.Φ.Α. το οποίο και σημαίνει την 

ολοκλήρωση του έβδομου πακέτου εργασίας της δράσης. 
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 Παράλληλα χρειάζεται η προετοιμασία και δημοσιοποίηση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη 

διενέργεια Γεωτεχνικών Μελετών στην επιλεγμένη περιοχή χωροθέτησης των εγκαταστάσεων 

μικρής κλίμακας αποθήκευσης Υ.Φ.Α. (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μελέτης μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

διαγωνισμός τριών σταδίων, συμβασιοποίηση, εκπόνηση συμβατικού αντικειμένου, εξαγωγή 

αποτελεσμάτων). Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της δράσης η λήψη των 

αποτελεσμάτων των ανωτέρω μελετών απαιτείται να έχει προκύψει πριν το τέλος του τρέχοντος 

έτους (Νοέμβριος 2019) ώστε να ολοκληρωθεί και το όγδοο πακέτο εργασίας της δράσης.  

 Έως τα τέλη του τρέχοντος έτους χρειάζεται, επίσης ο Οργανισμός να συντονίσει τις ενέργειες που 

απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες που αφορούν το ένατο πακέτο εργασίας της δράσης 

δηλαδή τον Προκαταρκτικό Μηχανολογικό Σχεδιασμό των πρόσθετων υποδομών μικρής κλίμακας 

αποθήκευσης LNG που απαιτούνται για το Λιμάνι Ηρακλείου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει με την παροχή Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών να υποστηρίξει 

τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου στην υλοποίηση των ανωτέρων υποχρεώσεων του και ιδιαίτερα την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος αφού τα ανωτέρω ζητήματα ως επί των πλείστων άπτονται της 

αρμοδιότητάς της και να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης των δραστηριοτήτων.  Στον ανάδοχο δεν δύναται να καταλογιστούν ευθύνες για τυχόν 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών όταν αυτές δεν οφείλονται σε δική του 

υπαιτιότητα αλλά σε Υπηρεσιακές καθυστερήσεις, κολλήματα των διαγωνιστικών διαδικασιών ή σε 

διαδικασίες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, Εταίρων, Υπουργείων. 

 

2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Ως τόπος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του αναδόχου όμως οφείλει να 

παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. όποτε αυτό απαιτείται και 

εφόσον κληθεί για την απαραίτητη συνεργασία του με την Διοίκηση του Ο.Λ.Η., την Ομάδα Έργου του 

Προγράμματος και την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος Ο.Λ.Η. Α.Ε. Για την παροχή των 

περιγραφόμενων υπηρεσιών δεν απαιτούνται χρονικές και άλλες τοπικές δεσμεύσεις, κατά τρόπο όμως 

που θα εξασφαλίζει την εκ μέρους του αναδόχου απόλυτης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών 

του έναντι της ΟΛΗ Α.Ε. 

 

3. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο για την υποβολή 

προσφορών. Το πρόγραμμα POSEIDON MED II έχει 50% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη- ΔΣΕ / Connecting Europe Facility-CEF. 

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο. 

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 

του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 

5. Περιεχόμενο προσφοράς 

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:  

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται. 
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2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι: 

i. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και 

ii. Ότι διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την υλοποίηση του έργου, 

3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου προσφέροντα ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, των 

ατόμων που θα ασχοληθούν με το έργο. 

4. Βεβαίωση εμπειρίας τουλάχιστον δύο ετών σε ευρωπαϊκά προγράμματα του μηχανισμού 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facilities/CEF), η οποία θα 

αποδεικνύεται με προσκόμιση: 

i. συμβάσεων ή συμφωνητικών ή βεβαιώσεων παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών καθώς και  

ii. από επιστολές/έγγραφα εταίρων που αναφέρονται στην συνεργασία με τον υποψήφιο 

ανάδοχο. 

5. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS (στοιχεία/δραστηριότητες 

επιχείρησης). 

6. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήματα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

 

6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο 

μέχρι την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, 

στο Λιμάνι Ηρακλείου στο λιμάνι Ηρακλείου (γραφείο Πρωτοκόλλου). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 

φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

7. Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 60 μέρες από την επόμενη μέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

8. Άνοιγμα Προσφορών 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019  και ώρα 11:15 π.μ.. στα Γραφεία του 

Ο.Λ.Η. Α.Ε. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.  

 

9. Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.  
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Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκαν οι υπηρεσίες, να προσέλθει 

μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

απαιτούμενα από το Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:  

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ  

 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

Αν παρέλθει άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα. 

 

10. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών 

Η χρονική διάρκεια παροχής του συνόλου των περιγραφόμενων υπηρεσιών ορίζεται για ένα έτος από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως ότου η Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποδεδειγμένα έχει υλοποιήσει τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα.  

 

11. Παραλαβή-Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι η παραπάνω πιστοποίηση. 

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα εκ του νόμου απαιτούμενα στον 

Ο.Λ.Η: α) Τιμολόγιο,  

 β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας,  

 γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Το τιμολόγιο εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή του. Για το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του 

ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως 

για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου). 

 

12. Ισχύουσες διατάξεις 

Η  υπόψη  διαδικασία  θα  εκτελεστεί σύμφωνα  με  τους  όρους της  παρούσης.  Περιπτώσεις που  δε 

ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147 A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να 

επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 

 

13. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Λυριντζάκη 

Σταύρου, Τηλ.: 2810338164, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΙΠΠΗΣ

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POSEIDON MED II 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών (αριθμητικώς): 

 

 ……….……………………......€ 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών (ολογράφως): 

 

……………………………..………………………………………………………………………………………………………... 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες. 

 

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

Ο Προσφέρων 

 




