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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
 
1. Σε διαφορετικά σηµεία της Προκήρυξης γίνεται σειρά αναφορών σε διαφορετικές 

«βαθµίδες/ επίπεδα» στελέχωσης της οµάδας έργου του υποψηφίου, χωρίς να γίνεται 
σαφές ποιες είναι οι απαιτήσεις. Συγκεκριµένα, οι αναφορές που γίνονται, αφορούν σε:  
-Μέλος προτεινόµενης οµάδας έργου (20.7.1)  
-Συνεργαζόµενο εµπειρογνώµονα (20.7.1) 
-Στελεχιακό δυναµικό (20.9) 
-Μέλη των συµπράξεων (20.9.2) 
-Στελέχη υπεργολάβων (20.9.2) 
-Φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες (20.9.2) 
-Ειδικοί συνεργάτες (23.3.δ) 
-Επιστηµονικά στελέχη & Λοιπό Προσωπικό (23.3.δ) 
Παρακαλούµε διευκρινίστε ποιες είναι οι ζητούµενες βαθµίδες/ επίπεδα στελέχωσης της 
οµάδας έργου του υποψηφίου, πώς ορίζεται η κάθε µία από αυτές (π.χ. Ως στελεχιακό 
δυναµικό ορίζεται το προσωπικό εκείνο µέλους της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και των 
υπεργολάβων τους, που διατηρεί µόνιµη σχέση εργασίας µε το µέλος της σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας και των υπεργολάβων τους (π.χ. πρόσληψη) ή /και ανήκει στο µετοχικό 
σχήµα της εταιρείας ή/και έχει αποδεδειγµένη µακροχρόνια συνεργασία µε συµβάσεις 
έργου;)   και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.   

 
-Μέλος προτεινόµενης οµάδας έργου (20.7.2): Είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει 
καταγραφεί στον Πίνακα Ι του παραρτήµατος ΙΙΙ, ανεξαρτήτως σχέσεως µε τον Υποψήφιο 
(δηλ. εάν έχει σχέση εργασίας ή έργου). Εφόσον το µέλος παρέχει δάνεια εµπειρία στον 
υποψήφιο κατά την παράγραφο 20.7.2, προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 21.4.β και 21.5 κατά περίπτωση. ∆ιευκρινίζεται περαιτέρω ότι στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων απαιτείται να προσκοµισθούν τα αναφερόµενα στα 
στοιχεία v και vii της παραγράφου 21.5 
-Συνεργαζόµενος εµπειρογνώµονας (20.7.2): Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν 
συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον Υποψήφιο αλλά µε άλλον συµβατικό δεσµό. Για τα 
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ισχύουν τα ίδια ως ανωτέρω. 
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-Στελεχιακό δυναµικό (20.9): Αποτελεί έννοια γενικότερη από τις ανωτέρω, η οποία 
αναφέρεται στο σύνολο των απασχολούµενων µε οποιαδήποτε σχέση από τον Υποψήφιο. 
Για τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ισχύουν τα ίδια ως ανωτέρω. 
-Μέλη των συµπράξεων (20.9.2): Είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν 
συστήσει σύµπραξη και συµµετέχουν στον διαγωνισµό υποβάλλοντας κοινή προσφορά. 
Για τα µέλη των συµπράξεων προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 21.  
-Στελέχη υπεργολάβων (20.9.2): Είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται από 
τους υπεργολάβους του Υποψηφίου Για τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ισχύουν όσα 
αναφέρονται ανωτέρω για τα µέλη προτεινόµενης οµάδας έργου.  
-Φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες (20.9.2): Είναι 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο συµµετέχει µε οποιαδήποτε σχέση και εντάσσεται στον 
Πίνακα στελεχών. Για τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ισχύουν όσα αναφέρονται 
ανωτέρω για τα µέλη προτεινόµενης οµάδας έργου.  
-Ειδικοί συνεργάτες (23.3.δ): Είναι φυσικά πρόσωπα συνεργαζόµενα µε τον Υποψήφιο 
επί ειδικών θεµάτων, τα οποία αποτελούν µέλη της οµάδας έργου. Για τα υποβαλλόµενα 
δικαιολογητικά ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για τα µέλη προτεινόµενης οµάδας 
έργου. 
-Επιστηµονικά στελέχη & Λοιπό Προσωπικό (23.3.δ): Είναι φυσικά πρόσωπα 
επιστήµονες ή πρόσωπα που παρέχουν διοικητική υποστήριξη για την εκτέλεση του έργου 
και εντάσσονται στην οµάδα έργου. Για τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ισχύουν όσα 
αναφέρονται ανωτέρω για τα µέλη προτεινόµενης οµάδας έργου. 
 
Επισηµαίνεται ότι στη διακήρυξη χρησιµοποιούνται διαφορετικές έννοιες, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη ευχέρεια του Υποψηφίου για την οργάνωση 
της οµάδας έργου κατά τρόπο κατά τον οποίο ο ίδιος θεωρεί βέλτιστο. Αυτονόητο είναι ότι 
οι ιδιότητες δεν αποκλείεται να συµπίπτουν, οπότε καθορίζονται κατά περίπτωση τα 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται. (πρβλ. και απάντηση στο ερώτηµα 4 του υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 1827/04.03.2011 εγγράφου απαντήσεων ερωτηµάτων).  

 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 1.3 της Προκήρυξης, «οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται 

σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, 
έχουν τον τόπο που προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), 
όπως ισχύει και απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής σύµφωνα µε τον 
νόµο». Παρακαλούµε να διευκρινίσετε τα παρακάτω: 
 

1. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµολογία, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος την Υπεύθυνη ∆ήλωση. Για 
τους Έλληνες πολίτες, είναι εφικτή η θεώρηση του γνησίου σε διαφορετική 
ηµεροµηνία από την ηµεροµηνία υπογραφής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Πρέπει η 
ηµεροµηνία των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων να είναι η ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2. Η ηµεροµηνία υπογραφής των Υπευθύνων ∆ηλώσεων των νοµίµων εκπροσώπων 
της παρ. 21.3. της ∆ιακήρυξης και η ηµεροµηνία της θεώρησης του γνησίου 
υπογραφής πρέπει να συµπίπτουν ή µπορεί η ηµεροµηνία θεώρησης να είναι 
προγενέστερη της ηµεροµηνίας σύνταξης και υποβολής των ως άνω Υπευθύνων 
∆ηλώσεων; 

3. Σηµειώνεται ότι οι αλλοδαπές εταιρείες στις αντίστοιχες Υπεύθυνες δηλώσεις δεν 
µπορούν να επιθέσουν σφραγίδα Apostile για την πιστοποίηση της γνησιότητας των 
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εγγράφων τους σε άλλη ηµεροµηνία εκτός από αυτήν που γίνεται το Apostile. 
Παρακαλούµε επιβεβαιώστε για το αποδεκτό του ανωτέρω.  

Α. Με την υπ΄αριθ.∆ΙΑ∆Π/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002) Υ.Α. µε θέµα «Καθορισµός του 
τύπου και του περιεχοµενου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
75)» έχει καθορισθεί ο τύπος των υπεύθυνων δηλώσεων που συντάσσονται στην Ελλάδα. 
Κατά το άρθρο µόνο παρ. 3 της Υ.Α. ορίζεται ότι: «δ) Στη συνέχεια συµπληρώνονται … καθώς 
και τα γεγονότα ή στοιχεία την ακρίβεια των οποίων επιθυµεί να δηλώσει υπεύθυνα. (…) ζ) 
Μετά την αναγραφή των γεγονότων και των στοιχείων την ακρίβεια των οποίων δηλώνει 
υπεύθυνα, συµπληρώνεται η ηµεροµηνία σε κατάλληλο κενό χώρο. η) Κάτω από την 
ηµεροµηνία αναγράφεται η λέξη "ο/η δηλ........" και ακολουθεί η λέξη "υπογραφή" πάνω από 
την οποία τίθεται η υπογραφή του δηλούντος.» Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). 
Επισηµαίνεται σχετικά το υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ15_14913_12952/11.7.2006 έγγραφο 
ΥΠΕΣ∆∆Α κατά το οποίο προβλέπεται ότι επειδή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
γίνεται µόνο επί εγγράφων, δηλαδή κειµένων στα οποία περιλαµβάνεται η δήλωση της 
βούλησης του ενδιαφεροµένου ή άλλο στοιχείο προορισµένο ή πρόσφορο να αποδείξει 
γεγονός που έχει έννοµη σηµασία, δεν είναι επιτρεπτή η βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής σε λευκό χαρτί, ούτε και σε έντυπα (π.χ. εξουσιοδότηση), στα οποία έχουν 
συµπληρωθεί µόνο οι ενδείξεις των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφεροµένου, καθώς αυτά 
δεν αποτελούν έγγραφα, κατά τα ανωτέρω.  

Β. Λαµβάνοντας υπόψη αφενός τη διατύπωση της ∆ιακήρυξης (παράγραφοι 3.1, 19 και 21.3) 
καθώς και του Υποδείγµατος Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Παραρτήµατος Ι (ιδίως σηµείο ΣΤ), και 
αφετέρου τις διατάξεις του άρθρου 26.4.3.1 του «Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης 
Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισµού Λιµένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 1941/14.12.2010), ο οποίος διέπει µεταξύ άλλων τον υπόψη 
διαγωνισµό (άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης), και περαιτέρω, συνεκτιµώντας (α) το γεγονός ότι η 
υπεύθυνη δήλωση προβλέπεται ως δικαιολογητικό µε σκοπό τη διευκόλυνση της συµµετοχής 
των Υποψηφίων µέσω απαλλαγής από την υποχρέωση συγκέντρωσης δικαιολογητικών και 
(β) το γεγονός ότι τα συµφέροντα της αναθέτουσας αρχής διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση 
ενόψει όσων ορίζονται κατά το άρθρο 24 της ∆ιακήρυξης περί του ελέγχου προσωπικής 
κατάστασης του επιλεγέντος αναδόχου, χάριν της διασφάλισης συνθηκών ελεύθερου 
ανταγωνισµού προς βέλτιστη εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, γίνεται δεκτό ότι τυχόν 
µη σύµπτωση της ηµεροµηνίας υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης µε την ηµεροµηνία 
υποβολής προσφοράς, δεν οδηγεί άνευ άλλου τινός σε αποκλεισµό Υποψηφίου. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 21.4.β αναφέρεται ότι «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 20.9».  Παρακαλούµε να διευκρινίσετε τί σηµαίνει η αναλογική πλήρωση της 
προϋπόθεσης του άρθρου 20.9.  
 

Στόχος είναι να διασφαλισθεί η δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των χρονικών απαιτήσεων 
της παραγράφου 20.9 σχετικά µε τον Υποψήφιο. Για το σκοπό αυτό είναι δυνατόν να 
παρασχεθούν στοιχεία σχετικά µε την αµοιβή και το χρόνο απασχόλησης στο πλαίσιο της 
σύµβασης που επικαλείται ο Υποψήφιος, άλλως στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό συµµετοχής, 
∆ιαγωνιζόµενου ή του µέλους του στην εν λόγω Σύµπραξη ή κοινοπραξία, στο χρόνο ισχύος 
της σύµβασης, ώστε να µπορεί να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος εµπειρίας της οµάδας 
έργου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 21.4.β.  
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4. Σύµφωνα µε το άρθρο 18.1 της Προκήρυξης, στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να 

συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξίας, 
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 Π.Ο.Ε. 

 
Ερωτάται εάν επιτρέπεται η συµµετοχή αλλοδαπού νοµικού προσώπου ως µέλους 
σύµπραξης, εφόσον δεν προέρχεται από τις παραπάνω χώρες και εφόσον µέλος της 
σύµπραξης είναι τουλάχιστον ένα ακόµη νοµικό πρόσωπο µε έδρα εντός της Ε.Ε. 
Περαιτέρω ερωτάται εάν υπάρχει περιορισµός ως προς το ποσοστό συµµετοχής του εν 
λόγω αλλοδαπού προσώπου στη σύµπραξη. Τέλος, παρακαλούµε να επιβεβαιώστε ότι ο 
εν λόγω περιορισµός δεν καταλαµβάνει τυχόν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν 
συµµετέχουν ως µέλη του ∆ιαγωνιζόµενου αλλά ως υπεργολάβοι αυτού. 

 
Σύµφωνα µε τη διατύπωση της παραγράφου 18.1, δεν απαιτείται όλα τα µέλη της σύµπραξης / 
κοινοπραξίας να προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν 
κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Π.Ο.Ε. Ελλείψει ρητής ρύθµισης, δεν 
υφίσταται κατ’ αρχήν περιορισµός σχετικά µε το ποσοστό συµµετοχής αλλοδαπού προσώπου 
στην σύµπραξη. Ωστόσο, η ευχέρεια που αναγνωρίζεται στους υποψηφίους δεν θα πρέπει 
από την άλλη µεριά να οδηγεί και σε έµµεση καταστρατήγηση της παραγράφου 18.1. Για το 
σκοπό αυτό, γίνεται δεκτό ότι το µέλος σύµπραξης ή ένωσης που θα ορίζεται ως επικεφαλής 
κατά την παράγραφο 20.8, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.1. Για 
τους υπεργολάβους οι οποίοι δεν συµβάλλονται µε την αναθέτουσα αρχή δεν τίθεται θέµα 
δικαιώµατος συµµετοχής.  
Σε κάθε περίπτωση υπενθυµίζεται ότι ισχύουν οι περιορισµοί που προβλέπονται στο νόµο για 
τις εξωχώριες εταιρείες (ν. 3310/2005, όπως ισχύει). 
 
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της Προκήρυξης, σε περίπτωση εισηγµένης εταιρίας ελέγχεται 

εάν οι λόγοι αποκλεισµού του συγκεκριµένου άρθρου συντρέχουν στο πρόσωπο του 
Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. αυτής. 

 
Ερωτάται εάν το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση µη εισηγµένης εταιρίας, η οποία εφαρµόζει τις 
διατάξεις του Ν. 3016/2002 οικειοθελώς και, συνεπώς, το ∆.Σ. αυτής αποτελείται από 
εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. 
 
Ο σχετικός όρος της διακήρυξης ισχύει µόνο για τις εισηγµένες εταιρείες, όπως ρητά 
αναφέρεται στο κείµενο αυτής.  
 
6. Από την ανάγνωσή µας των άρθρων 20.7 και 20.8 και λοιπών αναφορών της Προκήρυξης 

προκύπτει ότι είναι δυνατή η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ως Υποψηφίου και ως 
Συµµετέχοντος µόνον του προτεινόµενου Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου και ότι ο 
Τεχνικός Σύµβουλος και ο Νοµικός Σύµβουλος είναι επιτρεπτό να προταθεί να ενεργούν 
ως υπεργολάβοι του Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου, εφόσον προσκοµίζονται τα 
έγγραφα που τεκµηριώνουν τη συνεργασία και την επικαλούµενη εµπειρία των 
υπεργολάβων, κλπ. Παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι η κατανόησή µας αυτή είναι ορθή.  

 
Ορθή κατανόηση.  
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7. Σύµφωνα µε το άρθρο 21.5 της Προκήρυξης, σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος 
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, 
προς απόδειξη προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους καθ’ όλη της διάρκεια της Σύµβασης, να προσκοµίσει και µια σειρά πρόσθετων 
δικαιολογητικών, τα οποία περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο. 

 
Κατ’ αρχάς ζητείται να επιβεβαιωθεί ότι τα δικαιολογητικά αυτά (ιδίως των υπο-παραγράφων i 
και ii) δεν απαιτείται να υποβληθούν για τον τρίτο φορέα, στου οποίου τις δυνατότητες θα 
στηριχθεί ο ∆ιαγωνιζόµενος, δεδοµένου ότι γίνεται αναφορά σε «Μέλος του Υποψηφίου», 
δηλαδή σε µέλος της κοινοπραξίας ή σύµπραξης του Υποψηφίου και όχι σε υπεργολάβο ή 
συνεργαζόµενο σύµβουλο. Σε αυτή την περίπτωση, ερωτάται εάν απαιτείται η υποβολή 
πρόσθετων εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη συγκρότηση του διοικούντος το 
φορέα οργάνου, το οποίο θα λάβει την απόφαση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο vi.  
 
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 21.5 αφορούν σε κάθε πρόσωπο το οποίο θα δανείσει 
στον Υποψήφιο οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή / και τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα, ανεξαρτήτως της έννοµης σχέσης µε την οποία συνδέονται.  
 
Περαιτέρω, ερωτάται εάν τα δικαιολογητικά της υποπαραγράφου iii («την Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της παραγράφου 21.3 και τα δικαιολογητικά των παραγράφων 21.2) πρέπει να υποβληθούν 
για τον τρίτο φορέα, στου οποίου τις δυνατότητες θα στηριχθεί ο ∆ιαγωνιζόµενος, καθώς τούτο 
δεν προκύπτει ρητά από την Προκήρυξη. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά αφορούν και τα πρόσωπα τα οποία θα δανείσουν στον υποψήφιο 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, 
ανεξαρτήτως της σχέσεως µε την οποία συνδέονται.  
 
8. Υπάρχει ασάφεια σχετικά µε το είδος των υπηρεσιών που ζητούνται για το υποέργο 1: 

«Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιµένα Θεσσαλονίκης (Master Plan, 
Operational Plan, Business Plan) και Αύξηση της ∆υναµικότητας και της ∆ιακίνησης 
Εµπορευµατοκιβωτίων στον Προβλήτα 6» και συγκεκριµένα αν ζητείται η εκπόνηση των 
Master Plan, Operational Plan και Business Plan ή συµβουλευτικές υπηρεσίες για την 
διεξαγωγή διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα εκπονήσει τα Master Plan, 
Operational Plan και Business Plan. 

 
Συγκεκριµένα στην παράγραφο 11.1.2, σελίδα 20 του τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται ότι 
«Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύµβουλος θα κληθεί να αξιολογήσει και να εισηγηθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή τη µέθοδο δηµοπράτησης και τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή 
φορέα/φορέων υλοποίησης για τα ανωτέρω έργα.» όταν µεταξύ των «ανωτέρω έργων» 
περιλαµβάνεται και το υποέργο 1. 
 
Οµοίως στην παράγραφο 11.1.3, σελίδα 21 του τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται ότι στους 
«βασικούς τοµείς παροχής υπηρεσιών του Συµβούλου» περιλαµβάνεται η «αξιολόγηση 
εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης των τριών (3) βασικών υποέργων…» χωρίς να 
διευκρινίζεται η σηµασία της λέξης «βασικών». Αντίθετα στην ανάλυση του αντικειµένου των 
υπηρεσιών του Συµβούλου και συγκεκριµένα στην παράγραφο 11.3.2, σελίδα 25 του τεύχους 
της προκήρυξης αναφέρεται ότι το Παραδοτέο: Έκθεση Τ : ΙΑ θα αναφέρεται αναλυτικά στα: 

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ(OPERATIONAL 
PLAN) κλπ 
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• MASTER PLAN κλπ 
 
Ζητείται να διευκρινιστεί αν ο Σύµβουλος θα εκπονήσει τα Master Plan, Operational Plan και 
Business Plan ή αν θα προτείνει την µέθοδο δηµοπράτησης και διαγωνιστικές διαδικασίες για 
την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα εκπονήσει στα τρία αυτά σχέδια. 
 
Ο Σύµβουλος θα εκπονήσει Master Plan, Operational Plan και Business Plan το οποίο 
θα επικαιροποιεί µετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για κάθε 
επιµέρους άξονα ανάπτυξης σύµφωνα µε την παράγραφο 11.6 (σελίδα 31) της 
∆ιακήρυξης. 
 
9. Στην παράγραφο 11.1.3, σελίδα 21 του τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται ότι στους 

«βασικούς τοµείς παροχής υπηρεσιών του Συµβούλου» περιλαµβάνεται η «∆ιατύπωση 
µετρήσιµων στόχων και συστήµατος ετήσιας επισκόπησης για τα έτη 2012-2015, περίοδο 
κατά την οποία θα κατασκευάζεται η επέκταση του 6ου προβλήτα και θα υλοποιούνται 
σηµαντικά επενδυτικά έργα που απαιτούν προσεκτική χρηµατοοικονοµική διαχείριση.» 
και στην παράγραφο 11.3.2, σελίδα 25 του τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται ότι το 
Παραδοτέο: 
Έκθεση Τ: ΙΑ θα αναφέρεται αναλυτικά στα: 

• ……. (Βασικοί δείκτες απόδοσης – Key Performance Indicators, KPI) 
 
Ζητείται να διευκρινιστεί αν: 

a. οι µετρήσιµοι στόχοι περιλαµβάνονται στα KPI ή ζητούνται ανεξάρτητα 
 

Οι µετρήσιµοι στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου δεν ταυτίζονται µε τους βασικούς δείκτες 
απόδοσης (Key Performance Indicators), οι οποίοι αναφέρονται στο Λειτουργικό Σχεδιασµό 
του Λιµένα.    
 

b. αφορούν µόνον τον 6ο Προβλήτα 
 

Οι µετρήσιµοι στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης 
(Key Performance Indicators) αναφέρονται στην ΟΛΘ ΑΕ µε κατανοµή στις επιµέρους 
δραστηριότητές της και όχι µόνο στον 6ο προβλήτα.         
 
10. Στην παράγραφο 11.3.1, σελίδα 24 του τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται 

ότι το Παραδοτέο: Έκθεση Χ/Ο : ΙΑ θα αναφέρεται αναλυτικά στα: 

• Σύνταξη προκαταρκτικού επιχειρηµατικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) 
2012-2015…. 

Στην συνέχεια δεν υπάρχει καµία αναφορά σε εκπόνηση οριστικού επιχειρηµατικού σχεδίου 
(Business Plan). 
 
Ζητείται να διευκρινιστεί αν η υποχρέωση του Συµβούλου εξαντλείται στην εκπόνηση 
προκαταρκτικού επιχειρηµατικού σχεδίου (Business Plan). Αν στα πλαίσια του έργου 
απαιτείται η οριστικοποίηση του σχεδίου να διευκρινιστεί σε ποια φάση θα γίνει και σε ποιο 
παραδοτέο θα περιλαµβάνεται το τελικό business plan. 
 
Το προκαταρκτικό επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) 2012-2015 θα επικαιροποιείται µετά 
την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για κάθε επιµέρους άξονα ανάπτυξης 
σύµφωνα µε την παράγραφο 11.6 (σελίδα 31) της ∆ιακήρυξης. 
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11. Στην παράγραφο 11.3.2, σελίδα 25 του τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται 
ότι το Παραδοτέο: Έκθεση Τ : ΙΑ θα αναφέρεται αναλυτικά στα: 

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
          (OPERATIONAL PLAN) – ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ: ……….. Τεχνικά έργα 

(Επεκτάσεων - Οδών – Κτιρίων ΟΛΘ ΑΕ – ∆ιαχειριστών – ∆ηµοσίων 
αρχών – Συνεργεία). 

Ζητείται να διευκρινιστεί: 
a. Αν τα Κτίρια ΟΛΘ ΑΕ είναι τα κτίρια όπου στεγάζονται τα γραφεία της 
διοίκησης και τα κτίρια όπου στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της ΟΛΘ 
Α.Ε. 

 
Τα κτίρια ΟΛΘ ΑΕ είναι τα κτίρια που στεγάζονται ή που προβλέπεται ότι θα στεγάζονται σε 
περίπτωση αλλαγής του MASTER PLAN του λιµένα Θεσσαλονίκης,  τα γραφεία της διοίκησης 
και τα κτίρια όπου στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της ΟΛΘ Α.Ε. 
 

c. Ποιά είναι τα κτίρια ∆ιαχειριστών 
Τα κτίρια, εντός λιµένα Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται ότι θα στεγάζονται οι εταιρίες που 
ενδεχόµενα θα αναλάβουν τη διαχείριση υπηρεσιών και υποδοµών ως αποτέλεσµα των 
διαγωνιστικών διαδικασιών στους βασικούς άξονες ανάπτυξης του λιµένα. 
  

d. Ποιά είναι τα κτίρια των ∆ηµοσίων αρχών 
 
Τα κτίρια, Λιµεναρχείου, Τελωνείου, Πυροσβεστικής, Αστυνοµίας κλπ εντός λιµενικής ζώνης 
που συνδέονται µε τις λειτουργίες του λιµένα.  
 
d. Αν µε την λέξη «Συνεργεία» εννοούνται τα κτίρια όπου στεγάζονται συνεργεία 
 
Ναι, είναι τα κτίρια που στεγάζουν συνεργεία. 
 
12. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν στην περίπτωση που επιλεχθούν διαγωνιστικές 

διαδικασίες κλειστού τύπου ο χρόνος υλοποίησης του Έργου θα είναι δεκαεπτά µήνες 
(17) µήνες αντί δεκαοκτώ (18) µήνες στην περίπτωση των διαγωνιστικών διαδικασιών 
ανοικτού τύπου. Συγκεκριµένα, στο Άρθρο 11.7.1, σελ. 31 της ∆ιακήρυξης ο χρόνος 
υλοποίησης του Σταδίου ΙΙΙ ορίζεται σε τρεις (3) µήνες, ωστόσο από το Άρθρο 11.7.2, σελ. 
32 προκύπτει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης στην περίπτωση διαγωνιστικών διαδικασιών 
ανοικτού τύπου είναι τρεις (3) µήνες ενώ στην περίπτωση διαγωνιστικών διαδικασιών 
κλειστού τύπου  δύο (2) µήνες. 

 
H πρόβλεψη της παραγράφου 11.7.2 - Στάδιο ΙΙΙ σχετικά µε τις κλειστές διαδικασίες 
διαγωνισµού υπερισχύει ως ειδικότερη και άρα ο συνολικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών 
σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 17 µήνες. Υπενθυµίζεται ότι κατά την παράγραφο 11.7.3 
κατά την υπογραφή της σύµβασης θα οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραµµα.  
 
 
 
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΚΡΗΣ 


