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 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
Τίτλος: Παροχή τεχνικών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
Συμβούλου για την αξιοποίηση της μαρίνας 
Μαλίων 
Προϋπολογισμός: 74.400,00 ΕΥΡΩ 
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Έγγραφο Δήμου-Φορέα:  
Τίτλος: Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση της 
μαρίνας Μαλίων 

Κωδ. Προϋπ/σμού: 00.6117.0011 
CPV:73220000-0 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα ανάπτυξης). 

 
 
Περιγραφή: 

1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και 
Νομικού Συμβούλου για την αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα των Μαλίων, σύμφωνα με την από 
3 Μάϊου 2019 σύμβαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Μαλίων 
που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και Δ. Χερσονήσου (ΑΔΑ: 7ΖΙΕΩΗΜ-Ρ0Η).  

Ειδικότερα, ο Δήμος Χερσονήσου ως φορέας διαχείρισης, υποχρεούται σύμφωνα με την εν λόγω 
σύμβαση παραχώρησης να κατασκευάσει στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, τα 
έργα που προβλέπονται στην υπ’αριθμ.Οικ.102603/1883/22.12.1992 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί 
προέγκρισης χωροθέτησης του τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Μαλίων.  Επιπλέον, σύμφωνα με την 
εν λόγω σύμβαση παραχώρησης ο Δήμος Χερσονήσου αναλαμβάνει την υποχρέωση κατασκευής των 
πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα εκ των οποίων το 10% της 
συνολικής επένδυσης θα καλυφθεί με ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ενώ το υπόλοιπο 90% θα καλυφθεί από 
κεφάλαια Αναδόχου μετά από σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, κατά τις σχετικές διατάξεις. Τα 
πάσης φύσεως έργα (λιμενικά, χερσαία, ηλεκτρομηχανολογικά )και εγκαταστάσεις του τουριστικού 
λιμένα Μαλίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριάντα έξι μηνών (36)από την 
υπογραφή της παρούσας ήτοι 03.05.2022.  
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Καθώς τα στελέχη της Τεχνικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου δε διαθέτουν την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία και διεπιστημονική κατάρτιση όσον αφορά  στο σχεδιασμό και 
εκπόνηση παρόμοιων έργων / μελετών, ως εκ τούτου η συνδρομή εξειδικευμένου γραφείου 
συμβούλων κρίνεται απαραίτητη. Παράλληλα, κάθε υπάλληλος έχει παράλληλες πολλαπλές 
δραστηριότητες για τη λειτουργία του δήμου, στις οποίες προσπαθεί να ανταποκριθεί με επάρκεια, 
στα πλαίσια των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες του 
Δήμου έχουν στην ευθύνη τους, την υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων χωρίς να διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία στην ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου στο εξειδικευμένο αντικείμενο: 

(α) της τεχνικής του ωρίμανσης,  

(β) της εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έργου, 

(γ) της σύνταξης ειδικών τευχών δημοπράτησης αλλά και  

(δ) της υποστήριξης κατά την διαδικασία αξιολόγησης και υπογραφής σύμβασης με ιδιώτη 

Με την ανάθεση σε οργανωμένη ομάδα, στελεχωμένη με έμπειρους, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 
οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς συμβούλους, καλύπτουν μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων, 
αναγκαίων για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Από μια πρώτη προσέγγιση του θέματος φαίνεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία - σύμπραξη με Ιδιωτικό Φορέα 
ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη - χρηματοδότηση - κατασκευή - συντήρηση - λειτουργία και 
ασφάλιση της μαρίνας Μαλίων, για ορισμένο χρονικό διάστημα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
παρέχει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται: 

 η εκπόνηση του προβλεπόμενου επιχειρησιακού σχεδίου και αξιολόγηση σεναρίων 
αξιοποίησης, 

 ο προσδιορισμός των διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, 

 η σύνταξη των τευχών διαγωνισμού για τους υποψήφιους αναδόχους, 

 η υποστήριξη του Δήμου στη φάση αξιολόγησης των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, 
στη διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο επενδυτή (ή αναδόχους επενδυτές) και  

 η σύνταξη των τευχών της σύμβασης. 

Το εν λόγω επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί μια πολύπλοκη μελέτη η οποία υλοποιείται για πρώτη 
φορά στο δήμο μας και που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την βέλτιστη 
αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Μαλίων. Επιπλέον, αποτελεί ένα κείμενο που στηρίζεται κυρίως 
στη διεπιστημονικότητα και στην νέα προοπτική που προσδίδεται για την εξέλιξη του δήμου.  
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Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου είναι άκρως 
απαραίτητες για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και βέλτιστη αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα 
Μαλίων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2021, ανέρχεται στο ποσό των 
74.400€ με Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α :00.6117.0011, με το ποσό των 74.400,00€. 

2. Πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας  

Η εργασία, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9β   του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεύχος Α’: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 117   του Ν. 4412/16 και του 
άρθρου 209, παρ. 9 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν σήμερα.  

3.  Σκοπός της παροχής υπηρεσίας 

Η στόχευση της παρεχόμενης υπηρεσίας αφορά στην βέλτιστη αξιοποίηση του τουριστικού Λιμένα 
Μαλίων, όπου μια πρώτη προσέγγιση του θέματος φαίνεται ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα πρέπει 
να υλοποιηθεί σε συνεργασία - σύμπραξη με Ιδιωτικό Φορέα ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη - 
χρηματοδότηση - κατασκευή - συντήρηση - λειτουργία και ασφάλιση της μαρίνας Μαλίων, για 
ορισμένο χρονικό διάστημα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.   
Ο Σύμβουλος θα συνεισφέρει προκειμένου ο Δήμος Χερσονήσου να διερευνήσει διεξοδικά τους όρους 
και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του τουριστικού Λιμένα Μαλίων ενώ θα τον υποστηρίξει 
κατά την διαδικασία αξιολόγησής και υπογραφής της σύμβασης με ιδιώτη.  
Για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης της Μαρίνας Μαλίων απαιτούνται στελέχη με 
εμπειρία στην εκπόνηση αντίστοιχων μελετών, σχεδίων δράσης και παρόμοιων έργων όπως επίσης θα 
πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή και υλοποίηση έργων του δημοσίου με ιδιώτες.   
Ο Δήμος Χερσονήσου δε διαθέτει τα στελέχη με την αντίστοιχη εμπειρία και την απαραίτητη 
τεχνογνωσία στο σχεδιασμό παρόμοιων έργων, ως εκ τούτου η συνδρομή εξειδικευμένου γραφείου 
συμβούλων κρίνεται απαραίτητη, για την βέλτιστη αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα, όπου θα 
υλοποιηθεί για πρώτη φορά στο δήμο Χερσονήσου. Παράλληλα, κάθε υπάλληλος έχει παράλληλες 
πολλαπλές δραστηριότητες για τη λειτουργία του δήμου, στις οποίες προσπαθεί να ανταποκριθεί με 
επάρκεια, στα πλαίσια των υπηρεσιακών καθηκόντων του. 
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επιβάλλεται να έχουν την μορφή προσφοράς γνώσεων και 
τεχνογνωσίας, μέσω της διάθεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του 
απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού από Σύμβουλο που  να διαθέτει την κατάλληλη και 
επαρκή οργάνωση – υποδομή, στελέχωση, τεχνογνωσία και εμπειρία. 

4. Αντικείμενο/μεθοδολογία της παροχής υπηρεσίας 

Αντικείμενο είναι: «Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου 
για την αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων Δήμου Χερσονήσου Κρήτης», με σκοπό τη 
βέλτιστη αξιοποίηση της Μαρίνας Μαλίων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στηρίζονται κυρίως στη διεπιστημονική κατάρτιση αλλά και στην 
τεχνογνωσία και εμπειρία, όσον αφορά  στο σχεδιασμό και εκπόνηση παρόμοιων έργων / μελετών, 
ως εκ τούτου η συνδρομή εξειδικευμένου γραφείου συμβούλων κρίνεται απαραίτητη. 
Συμπερασματικά, προτείνεται η ανάθεση σε οργανωμένη ομάδα, στελεχωμένη με έμπειρους, στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο, οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς συμβούλους, που καλύπτουν 
μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων, αναγκαίων για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, το υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης της Μαρίνας Μαλίων, αποτελεί μια 
πολύπλοκη μελέτη η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στο δήμο μας και που φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την βέλτιστη αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Μαλίων.  

Το έργο του Συμβούλου θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Ειδικότερα:  

A. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των 
Σεναρίων Βιωσιμότητας της επένδυσης, καθώς και των πρότυπων τευχών δημοπράτησης. Η 
διάρκεια της πρώτης φάσης ορίζεται σε έξι 06) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. 

Β.  Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την υποστήριξη του Δήμου στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, 
στη διαδικασία αξιολογήσεων, στη φάση των διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους 
αναδόχους και στην υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια της δεύτερης φάσης ορίζεται σε 
πέντε (5)μήνες. Η διάρκειά της δεύτερης φάσης δύναται να παραταθεί έως την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αξιολόγησης και της φάσης των διαπραγματεύσεων με τους υποψηφίους 
αναδόχους, την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και για τυχόν μία (1) επανάληψη της όλης 
διαδικασίας. Για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.  

Για την έναρξη εκπόνησης της δεύτερης φάσης θα απαιτηθεί έγγραφη εντολή του Δήμου, μετά 
από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη επί των 
των παραδοτέων αλλά και για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Η πρώτη φάση εξειδικεύεται και περιλαμβάνει κατ ελάχιστον : 

 Έλεγχος καταλληλόλητας του επενδυτικού σχεδίου, καθεαυτό, σε σχέση με το 
περιβάλλον άμεσης και ευρύτερης επιρροής (αναπτυξιακό, χωροταξικό, την κοινωνική 
αποδοχή και τους όρους της αγοράς). 

 Τεχνική καταλληλότητα της θέσης κατασκευής της μαρίνας, σε σχέση με το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αδειοδότηση (χωροθέτηση τουριστικών λιμένων, 
αιγιαλός και παραλία, πολεοδομία κ.λπ.) 

 Αναλυτική αποτύπωση και καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών που 
απαιτούνται για την πλήρη ωρίμανση (απαιτούμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις,)& 
συμπλήρωση του φακέλου του διαγωνισμού. 

 Σύνταξη τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση συνοπτικού προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου(λιμενικά, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά)και καθορισμός 
φυσικού αντικειμένου του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη. 
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Στην τεχνική περιγραφή θα γίνεται αναφορά στις άκρως απαραίτητες παρεμβάσεις 
που θα πρέπει γίνουν στη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη του λιμένα, με προεκτίμηση 
του κόστους τους)περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (χρήσεις γης, χερσαία ζώνη 
λιμένα, προσβάσεις, κ.λπ)οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και τα απαιτούμενα βήματα 
για την εξασφάλισή τους.  

 Τεχνική υποστήριξη για τη λύση όλων των πιθανών προβλημάτων (ιδιοκτησιακά, 
πολεοδομικά αδειοδοτήσεις, κ.λ.π.)και προσδιορισμός όλων των απαραίτητων 
μελετών για την καταλληλότητα τους 

 Αποτύπωση των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής, λειτουργίας και 
συντήρησης  του έργου και εντοπισμός των σημείων που δύναται να απαιτούν 
προσαρμογή, συμπλήρωση, τροποποίηση ή βελτίωση. 

 Χρηματοοικονομικά σενάρια και προσδιορισμός χρηματοοικονομικού μοντέλου, για 
τον προσδιορισμό των αναμενόμενων εσόδων του έργου 

 Οικονομική Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με χρήση δεικτών βιωσιμότητας για 
την αξιολόγηση και χρηματοδότηση της επένδυσης. 

 Αποτύπωση βασικών χαρακτηριστικών, αρχών και όρων που διέπουν τα έργα μέσω 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

 SWOTAnalysis του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επένδυσης.  

 Διερεύνηση και αξιολόγηση βέλτιστων σεναρίων σύμπραξης με φορέα ιδιωτικού 
τομέα. 

 Κατάρτιση σχεδίου Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών καθώς και των πρότυπων 
τευχών δημοπράτησης.  

Η δεύτερη φάση εξειδικεύεται και περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον : 

 Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην οριστικοποίηση των συμβατικών τευχών 
μετά την περίοδο υποβολής ερωτημάτων – παρατηρήσεων – σχολίων – προτάσεων εκ 
μέρους των διαγωνιζόμενων. 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή  
διαβουλεύσεις  με  υποψήφιους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης, 

 Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά την περίοδο από την ανακήρυξη του 
αναδόχου μέχρι την υπογραφή  της  Σύμβασης 

Ως προς τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, οι υπηρεσίες του συμβούλου θα παρέχονται για 
διάστημα (11) έντεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (καθαρός χρόνος). Η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο - 
ιδιώτη επενδυτή, καθώς και για τυχόν μία (1) επανάληψη αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην 
περίπτωση που στο διάστημα αυτό έχει προκύψει ανάδοχος ή σύμβαση αυτόματα θεωρείται ότι έχει 
ολοκληρωθεί.  
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:  

α) να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών σε έργα που 
σχετίζονται α) με παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και 
β) με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα θα πρέπει:  

 να έχουν εκτελέσει επιτυχώς ή να εκτελούν δύο (2) έργα εκπόνησης μελέτης ή/και 
παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιων υποδομών / εγκαταστάσεων. 

 να υλοποιούν (υπό εκτέλεση)ή να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έργα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σχετιζόμενο με λιμενικές 
υποδομές. 

 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρία (3) έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με 
αποδέκτη/Δικαιούχο ΟΤΑ Α΄ Βαθμού τα οποία να αφορούν επιχειρησιακό σχέδιο ή 
βιωσιμότητα σε φορείς του δημοσίου τομέα. 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν, επί 
ποινή αποκλεισμού, εν ισχύ:  

 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού με 
πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης έργων, εκπόνηση 
μελετών, σχεδιασμός, ανάπτυξη & διαχείριση έργων πληροφορικής, παροχή 
συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης επιχειρησιακών μοντέλων – αναδιοργάνωση & 
αναδιάρθρωση φορέων & οργανισμών. 

 Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 

 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 

5. Παραδοτέα  

Το παραδοτέο για την παροχή των παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και Νομικού 
Συμβούλου για την αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα των Μαλίων, ενδεικτικά είναι: 

Για την πρώτη φάση που περιλαμβάνει την προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των 
Σεναρίων Βιωσιμότητας της επένδυσης 

1.  Μελέτη σκοπιμότητας για την αξιολόγηση και διερεύνηση βέλτιστου σεναρίου ανάπτυξης του 
έργου. 

2. Σενάρια βιωσιμότητας σύμφωνα με την μελέτη σκοπιμότητας. 
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3. Προετοιμασία συγκεντρωτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει την συνολική 
επένδυση και έργα. 

4. Τεχνική έκθεση με αναφορά στις ελάχιστες απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο (περιγραφή, απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, προεκτίμηση 
κόστους κ.λπ.)Στην τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνεται λεπτομερής αποτύπωση των υφιστάμενων 
υποδομών, των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης  του έργου 
και εντοπισμός των σημείων που δύναται να απαιτούν προσαρμογή, συμπλήρωση, τροποποίηση 
ή βελτίωση. Θα γίνεται εκτενείς αναφορά στον τρόπο και τα βήματα για την επίλυση όλων των 
πιθανόν προβλημάτων (ενδεικτικά αναφέρονται: ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, καθορισμός 
χρήσεων γης, καθορισμός χερσαίας ζώνης λιμένα, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), που θα πρέπει να κάνει η 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη δημοσίευση του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού. Θα γίνεται 
λεπτομερείς αναφορά για τις παρεμβάσεις που δύναται να αδειοδοτηθούν με το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο και άλλες που πιθανόν να χρήζουν τροποποίηση του, για τη βιωσιμότητα της 
επένδυσης.  
5. Συνοπτικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου (ενδ. λιμενικά, οικοδομικά, 
ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ).  
6. Κατάρτιση σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών καθώς και των πρότυπων τευχών 
δημοπράτησης. 

 
Για τη δεύτερη φάση  

1. Υποστήριξη του Δήμου στη Διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στην Διαδικασία Αξιολογήσεων. 

2. Υποστήριξη του Δήμου στην φάση των διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους αναδόχους έως 
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο καθώς και 
τυχόν μία επανάληψη του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα προαναφερόμενα παραδοτέα τελούν υπό την επίβλεψη του Δήμου 
Χερσονήσου και δεν υποκρύπτουν την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης του Ν.4412/2016. H 
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας εμπίπτει στις διατάξεις της ενότητας 9β, της παραγράφου 1, του 
άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 [ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών»  νοούνται οι συμβάσεις 
που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, 
οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και δράσεων καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της 
υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή 
εξωγενών υπηρεσιών υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων].  

6. Κοστολόγηση Υπηρεσιών 

Η δαπάνη για την κοστολόγηση των υπηρεσιών εκτιμήθηκε με βάση τον επιχειρησιακό 
προγραμματισμό του Δήμου Χερσονήσου και κατανεμήθηκε (ισόποσα) δυνάμει των αναλυτικών 
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παραδοτέων, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι για τις ανάγκες υλοποίησης των υπηρεσιών αυτών 
απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον έξι (6)ατόμων ΠΕ στην ομάδα έργου και το αντίστοιχο 
κόστος απασχόλησής ανά ανθρωποώρες που θα απαιτηθούν, όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω: 
 

6.1 Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της 
επένδυσης, αλλά και το γεγονός ότι ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στο σύμφωνο των 
Δημάρχων για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή αλλά και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
υποδομή αποτελεί σημαντικό στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης καθώς έχει άμεσες συνέπειες στη 
λειτουργία της πόλης, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και εν γένει σε όλη την τοπική κοινωνία ο 
υπεύθυνος της ομάδας έργου:  

Θα απαιτηθεί ένας (1)επιστήμονας που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονομικών επιστημών 
Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ, της ημεδαπής η ισότιμο της αλλοδαπής, με μελετητικό πτυχίο 
(κατηγ. 3 & 5) και   κατ΄ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία ως: 

 α) χρηματοοικονομικός / τεχνικός σύμβουλος για την ωρίμανση επενδύσεων/υποδομών και 
χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό/Πρόγραμμα ) 

 β) στη συμβουλευτική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στην υλοποίηση έργων που 
σχετίζονται με λιμενικές υποδομές/ εγκαταστάσεις,  

γ) σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρηματοδοτήσεις υποδομών του δημοσίου 
τομέα 

δ) σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης δημόσιου τομέα σε έργα και 
δράσεις για την κλιματική ενέργεια και την αστική ανθεκτικότητα των πόλεων. 

Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης : 8 ανθρωπομήνες 

 
6.2 Μέλη Ομάδας Έργου 

 

 Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ΄ ελάχιστον από πέντε (5)άτομα με τα 
ακόλουθα προσόντα:  

· Επιστήμονας (1) που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Λιμενολόγου με 
μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 11 Μελέτες Λιμενικών Έργων)Β΄ τάξης και άνω κατ΄ ελάχιστον 
δεκαπενταετή (15 έτη) εμπειρία με εξειδίκευση στις λιμενικές και θαλάσσιες υποδομές και δη να 
έχει εκπονήσει τουλάχιστον δέκα (10) μελέτες λιμενικών έργων και μια (1) Μελέτη πλαισίου 
έργων ανάπτυξης λιμένων (MASTERPLAN).  

Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης : 5 ανθρωπομήνες 
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· Επιστήμονας (1) που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Μηχανικού/Χωροταξίας, Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ)και ειδική εμπειρία σε μελέτες 
που σχετίζονται με λιμενικές υποδομές, με χωροταξικά, πολεοδομικά και οικιστικά σχέδια. 

Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης : 5 ανθρωπομήνες 

· Επιστήμονας (1) που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών 
Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ), της ημεδαπής η ισότιμο της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης 
οικονομολογικού επαγγέλματος και κατ΄ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία και 
ειδική εμπειρία στην σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και στις χρηματοδοτήσεις έργων. 

Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης : 5 ανθρωπομήνες 

· Επιστήμονας (1) που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών 
Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ) και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχείρησεων 
(ΜΒΑ), της ημεδαπής η ισότιμο της αλλοδαπής,και ειδική εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε ΟΤΑ. 

Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης : 5 ανθρωπομήνες 

· Επιστήμονας (1) που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Δικηγόρου και κατ’ελάχιστον δεκαετή (10 
έτη) εμπειρία και εξειδίκευση στην προετοιμασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και δη να έχει 
εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον (5) συμβάσεις υποστήριξης αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων 
φορέων στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων. 

Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης : 3 ανθρωπομήνες 
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Μέλος Ομάδας 
Έργου 

Α/Μ 
απασχόλησης 

στο έργο 

Τιμή μονάδος 
Α/Μ 

Μερικό Σύνολο ΦΠΑ 24% Σύνολο 

Υπεύθυνος Ομάδας 
Έργου 

8 2.800,00 22.400,00€ 5.376,00€ 27.776,00€ 

Μέλος ΟΕ με πτυχίο 
Πολιτικού 
Μηχανικού 

5 1.900,00 9.500,00€ 2.280,00€ 11.780,00€ 

Μέλος ΟΕ με πτυχίο 
Μηχανικού 
Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

5 1.700,00 8.500,00€ 2.040,00€ 10.540,00€ 

Μέλος ΟΕ με πτυχίο 
Οικονομικών 
Επιστημών 

5 1.500,00 7.500,00€ 1.800,00€ 9.300,00€ 

Μέλος ΟΕ με πτυχίο 
Οικονομικών 
Επιστημών 

5 1.400,00 7.000,00€ 1.680,00€ 8.680,00€ 

Μέλος ΟΕ με πτυχίο 
Δικηγόρου 

3 1.700,00 5.1000,00€ 1.224,00€ 6.334,00€ 

  Σύνολα 60.000,00€ 14.400,00€ 74.400,00€ 
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Γούρνες 12/08/2021 
 

 

                                             
Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.  

 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 

 
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. 

 
 
 
 

Χαράλαμπος Κούτουλας 

Γούρνες  12/08/2021 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  
 
 
Δήμος Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή τεχνικών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
Συμβούλου για την αξιοποίηση της 
μαρίνας Μαλίων 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
 

Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην "Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση της μαρίνας Μαλίων" 
 

Άρθρο 2ο 
 

Διατάξεις που ισχύουν 

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Η παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. 
2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
3. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Τεχνική Έκθεση 
5. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 
6. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του/των Αναδόχου/ων, καθώς και τα 
πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά. 
7. Συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ανάθεσης. 
 

Άρθρο 4ο 
 

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 
Η διαδικασία, για την σύναψη της σύμβασης, θα είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός  
(άρθρο 117 του ν.4412/16). 
Το κριτήριο, για την κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας  είναι η 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 
τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της μελέτης, που έχει εγκριθεί. 
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Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Άρθρο 5ο 
 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση 

 
Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.  

Άρθρο 6ο 
 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας 
σύμβασης οφείλουν μαζί με την προσφορά τους προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί την εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και ανέρχεται σε 1.200,00€ (χίλια διακόσια ευρώ). Για 
την υπογραφή της σύμβασης και για την περίπτωση που αυτή ξεπερνά το ποσό των 
30.000,00€ ο Ανάδοχος θα προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
υπηρεσίας η οποία θα ανέρχεται στο ποσό του τέσσερα (4%) τοις εκατό επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  (εκτός ΦΠΑ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά 
από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη 
από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της 
προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

 
Ο έλεγχος εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών της υπηρεσίας θα γίνεται στο Δήμο 
Χερσονήσου, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του οριζόμενου 
χρόνου που καθορίζεται στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης, παροχής από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
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Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
αυτών, ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 
4412/2016.  
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 218 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 8ο 
Παραλαβή 

 
Ο έλεγχος εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας γίνεται από την επιτροπή της 
παραγράφου 11δ του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της εκτέλεσης 
εργασιών, διενεργείται ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παρουσιαστεί, εφόσον το 
επιθυμεί, ο ανάδοχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα 
άρθρα 219 & 221 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 9ο 
Αναθεώρηση τιμών 

 
Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, σε καμία 
περίπτωση και καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 10ο 
Τρόπος πληρωμής 

 
Ο τρόπος πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής καθορίζονται 
στο άρθρο 200 του ν.4412/2016. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και με το κόστος 
δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο εάν απαιτηθεί.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι κατ' 
ελάχιστον τα εξής:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου  
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία  (βλ. άρθρο 200 του 
ν.4412/2016) ή στα έγγραφα της σύμβασης.  
Τον ανάδοχο –βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, κράτησης 
ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της παρ.3 του άρθρο 4 
ν.4013/2011 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν.4605/2019) για τους 
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Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές, της κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016 κλπ., Σε 
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή. 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Άρθρο 11ο 
 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Φορέας 
επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο ανάδοχος αναγράφει στην προσφορά του 
ότι επιβαρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

Δημοσθ.Σπυρλιδάκης 
Πολ.  μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. 
 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
 

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. 
 
 
 
 

Χαράλαμπος Κούτουλας 

 



ΦΑΣΗ Α
Μονάς 

μέτρησης
Τιμή 

μονάδος
Ποσότητες

Μερικό 
Σύνολο

Β τεμάχιο 20.000,00 1,00 20.000,00

60.000,00

14.400,00

74.400,00

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης

Γούρνες …../……/2021
Θεωρήθηκε

Μαρία Πιταρίδη

Οι συντάξαντες

Χαράλαμπος Κούτουλας

Η Δ/ντρια της ΔΤΥ

Μερικό Σύνολο

Σύνολο με ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προετοιμασία Επιχειρησιακού Σχεδίου & Σεναρίων 
Βιωσιμότητας

Περιγραφή εργασιών

1. Μελέτη σκοπιμότητας για την αξιολόγηση και 
διερεύνηση βέλτιστου σεναρίου ανάπτυξης του έργου

2. Σενάρια βιωσιμότητας σύμφωνα με τη μελέτη 
σκοπιμότητας

3. Προετοιμασία συγκεντρωτικού Επιχειρησιακού 
Σχεδίου που θα περιλαμβάνει τη συνολική επένδυση 
και έργα

1. Υποστήριξη του Δήμου στη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού και στη διαδικασία αξιολογήσεων.    2. 
Υποστήριξη του Δήμου στην φάση των 
διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους αναδόχους 
έως την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο 
(καθώς και σε  τυχόν μία (1) επανάληψης της 
διαδικασίας)

Α
τεμάχιο 40.000,00 1,00 40.000,00

4. Κατάρτιση πρότυπων τευχών δημοπράτησης
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