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Συνήλθε στην έδρα της στις 20 Αυγούστου 2018 με την εξής 

σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Μιχαήλ Σειραδάκης-Εισηγητής και 

Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 12.08.2018 Προδικαστική Προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 798/13.08.2018 της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Δήμο 

……, …, αρ. …, Τ.Κ. …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης …του Οργανισμού 

Λιμένος …Α.Ε. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα εταιρεία επιδιώκει 

να γίνει δεκτή η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της, να ακυρωθεί η 

διακήρυξη του διαγωνισμού λόγω του ότι οι προσβαλλόμενοι με την υπό κρίση 

προσφυγή όροι της, παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης 

μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής έννομης 

προστασίας. Ταυτόχρονα σωρεύει στην προσφυγή της και αίτημα να ανασταλεί 

η πρόοδος του διαγωνισμού, καθώς και να ληφθεί και κάθε άλλο κατάλληλο, 

κατά την κρίση της Α.Ε.Π.Π. μέχρι και την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης 

προδικαστικής προσφυγής, κατά την έννοια του άρθρου 366 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 και του άρθρου 15 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Μιχαήλ Σειραδάκη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή ο Οργανισμός Λιμένος …Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή 

προκήρυξε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αριθμό πρωτοκόλλου 
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διακήρυξης 4135/19.07.2018 και Αριθμό Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. …, με 

κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ …Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ ISPS 2018» (CPV …), συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

εκτιμώμενου χρόνου υλοποίησης της σύμβασης δεκαοκτώ (18) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογιζόμενων 

ανθρωποωρών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12η 

Αυγούστου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ. και ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 17η Αυγούστου 2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Η προσφεύγουσα κατέθεσε στις 12.08.2018 

στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την υπό κρίση προσφυγή της και την κοινοποίησε 

στην Α.Ε.Π.Π. στις 12.08.2018. 

2. Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία στρέφεται κατά της με αριθμό 

πρωτοκόλλου διακήρυξης 4135/19.07.2018 του Οργανισμού Λιμένος …Α.Ε., 

επικαλούμενη ότι οι όροι Α.1.4, Β.2.2.2 παρ. 3 και Β.4 που περιλαμβάνονται σε 

αυτή παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του 

υγιούς ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής έννομης προστασίας, για τους 

λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στην υπό κρίση προσφυγή. 

3. Επειδή η προσφεύγουσα αιτείται να γίνει δεκτή η υπό κρίση 

προδικαστική προσφυγή της, να ακυρωθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 

4135/19.07.2018 διακήρυξη του διαγωνισμού λόγω του ότι οι προσβαλλόμενοι 

με την υπό κρίση προσφυγή όροι της, παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, 

της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής 

έννομης προστασίας. 

4. Επειδή μετά ταύτα, η προσφεύγουσα εταιρεία αιτείται ανασταλεί η 

πρόοδος του διαγωνισμού, καθώς και να ληφθεί και κάθε άλλο κατάλληλο, κατά 

την κρίση της Α.Ε.Π.Π. μέχρι και την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης 
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προδικαστικής προσφυγής, κατά την έννοια του άρθρου 366 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 και του άρθρου 15 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017. 

5. Επειδή η προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

6. Επειδή έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 (κωδικός e-

παραβόλου …, όπως εξοφλήθηκε δυνάμει του από 09.08.2018 αποδεικτικού 

εξόφλησης της Τράπεζας Πειραιώς), ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα ευρώ (4.250,00 €). 

7. Επειδή ο επίδικος διαγωνισμός, εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου 

του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

4412/2016. 

8. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι καθ’ ύλην αρμόδια βάσει συνολικού 

ποσού της Διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του 

ΠΔ 39/2017 και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

9. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι και κατά χρόνο αρμόδια, όπως προκύπτει 

από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. β), 38 παρ. 7, 61 παρ. 

1, 66 παρ. 1, 120, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 

10. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 

παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4412/2016. 

Παραδεκτά φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 3ου Κλιμακίου της 

Α.Ε.Π.Π. 

11. Επειδή, στην κρινόμενη προσφυγή, η προσφεύγουσα 

εταιρεία, προσδιορίζει επακριβώς και με πλήρη σαφήνεια τους λόγους εκείνους 

που δικαιολογούν την επίκληση βλάβης εκ μέρους της και συνεπακόλουθα 

θεμελιώνει βάσιμα το πως στοιχειοθετείται εκ μέρους της η ύπαρξη εννόμου 

συμφέροντος για την προσβολή με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 

4135/19.07.2018 του Οργανισμού Λιμένος …Α.Ε. 
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12. Επειδή στο Μέρος Α΄ της διακήρυξης με τίτλο 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», στην παρ. Α.1.4 με τίτλο 

«Υπεύθυνος Έργου/Επόπτης» ορίζεται ότι: «Κατά την υπογραφή της σύμβασης 

θα ορισθεί από τον ανάδοχο Υπεύθυνος Έργου/Επόπτης αποκλειστικά και μόνο 

για το παρόν έργο/λιμενική εγκατάσταση, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο 

μόνιμο προσωπικό του και να είναι μόνιμα εγκατεστημένος ή να πρόκειται να 

εγκατασταθεί μόνιμα στο …καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με αρμοδιότητα την 

ημερήσια παρακολούθηση, τον έλεγχο της παρουσίας και της αποδοτικότητας 

του προσωπικού ασφαλείας.  Ο Υπεύθυνος έργου του θα πρέπει να έχει κατ’ 

ελάχιστον παρουσία τριών (3) ωρών, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα στους 

χώρους του λιμένα, καθώς και όποτε αυτό απαιτηθεί, όπως για παράδειγμα κατά 

την επίσκεψη Κ/Ζ (καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής του πλοίου) κλπ. Η ωριαία 

χρέωση του Επόπτη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου για τη θέση Υπεύθυνου Έργου/Επόπτη και δύναται να 

είναι διαφορετική από το προσωπικό φύλαξης. Για τον υπεύθυνο του 

έργου/επόπτη έχουν προϋπολογισθεί 2.000 ανθρωποώρες καθ’ ολη την 

διάρκεια της σύμβασης. Οι ώρες αυτές δύναται να μεταβληθούν, ανάλογα με τις 

ανάγκες του …Α.Ε..  Για τον προτεινόμενο υπεύθυνο έργου θα πρέπει να 

προσκομισθεί απόδειξη ότι διαθέτει εμπειρία σε αντίστοιχα έργα παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας ή φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων ή 

συναφών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2011. Ο υπεύθυνος έργου θα 

πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση ΥΑΛΕ και να διαθέτει βεβαίωση από ΚΕΚ για 

επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου IMO Model Course 3.21. 

Ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

καθώς και γνώση αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Lower). Ο υπεύθυνος 

έργου θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας σε ισχύ 

σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) από το 

ΓΕΕΘΑ. Θα πρέπει να κατατεθούν πλήρη αποδεικτικά των παραπάνω 

προσόντων κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Υπεύθυνος Έργου δύναται να 

αντικατασταθεί μόνο από άλλον αντίστοιχων προσόντων. Ο Υπεύθυνος 

Έργου/Επόπτης θα συνεργάζεται καθημερινά με τον Υ.Α.Λ.Ε. για τον έλεγχο 
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των εργασιών και την πιστοποίηση παρουσίας του προσωπικού της εταιρείας. Ο 

Υπεύθυνος Έργου/Επόπτης οφείλει επιπλέον να ενημερώνεται για το 

πρόγραμμα αφίξεων των υπόχρεων στον κώδικα ISPS πλοίων, ώστε να 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χώρων της Λιμενικής 

Εγκατάστασης και την εφαρμογή του Σ.Α.Λ.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες που 

περιγράφονται στο ΣΑΛΕ και τις υποδείξεις του Υ.Α.Λ.Ε. Ο Υπεύθυνος 

Έργου/Επόπτης θα αποστέλλει καθημερινά ηλεκτρονική τυποποιημένη αναφορά 

παρουσίας φυλάκων για κάθε προηγούμενη επιχειρησιακή ημέρα, η οποία θα 

εξάγεται από το σύστημα παρακολούθησης έναρξης-λήξης βάρδιας και ελέγχου 

εποχούμενης περιπολίας που παρέχεται από τον ανάδοχο on line 24/7 στον 

Υ.Α.Λ.Ε.  Στην τυποποιημένη αυτή αναφορά μπορεί να περιλαμβάνονται:  

• τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού,  

• οι χρόνοι και θέσεις εργασίας τους,  

• οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν,  

• τα διάφορα συμβάντα καθώς και  

• οι ενδεχόμενες φθορές ή ζημιές που θα παρατηρούνται στους 

χώρους φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχων πρόσβασης.  

Επίσης, θα αναφέρει οτιδήποτε άλλο δημιουργεί προβλήματα στο έργο (π.χ. 

ζημιές στην περίφραξη, περίεργες κινήσεις υπόπτων κλπ.). Το έντυπο θα 

υπογράφεται από τον Υ.Α.Λ.Ε. και τον Υπεύθυνο Έργου/Επόπτη και θα είναι 

αποδεικτικό τόσο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης όσο και για την πληρωμή 

του Αναδόχου. Το έντυπο με μέριμνα του Υ.Α.Λ.Ε. θα προωθείται καθημερινά 

στη επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης που θα οριστεί.  Ο 

ανάδοχος οικονομικός φορέας θα συμπεριλάβει και θα παρουσιάσει την 

ηλεκτρονική τυποποιημένη αναφορά της διαδικασίας στην «Τεχνική 

Προσφορά».». 

13. Επειδή στην παρ. Β.2.2 της διακήρυξης με τίτλο 

«Υποφάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», στην 

υποπαρ. Β.2.2.2 με τίτλο «Τεχνική Προσφορά» παρ. 3, ορίζεται ότι: «Η Τεχνική 

Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
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αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf.  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  Από τον 

κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα συμπεριληφθούν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς:  

1. Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του 

έργου:  

Παρουσίαση του οικονομικού φορέα, τεχνική υποδομή και μέσα που διαθέτει για 

την υποστήριξη των εργασιών, οργάνωση και επάρκεια διοικητικών υπηρεσιών 

για την υποστήριξη εκτέλεσης της σύμβασης, προγράμματα και διαδικασίες 

εκπαίδευσης του προσωπικού, οργανόγραμμα κλπ.  

Πίνακα με τους πελάτες που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας με τον αριθμό 

συνολικά εργαζόμενου προσωπικού ανά πελάτη.  

Μέτρα που εφαρμόζει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας για την διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής και της ασφάλειας).  

2. Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών  

Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τη μέθοδο υλοποίησης των 

ζητούμενων υπηρεσιών. Ο τρόπος, η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκτέλεσης 

των εργασιών θα προτείνεται από τους διαγωνιζόμενους και θα περιέχεται 

αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου, η επάρκεια, η ικανότητα και 

ευελιξία της Ομάδας Έργου στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, στην 

αναδιάρθρωση των βαρδιών λόγω τροποποιήσεων δρομολογίων πλοίων, στην 

κάλυψη έκτακτης (υπερωριακής) απασχόλησης και συμμετοχής σε γυμνάσια και 
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ασκήσεις ασφαλείας, καθώς και άλλα σχετικά τεχνικά στοιχεία που αφορούν την 

καταλληλότητα του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της 

παρεχόμενης ασφάλειας στην εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών.  

3. Ομάδα Εργασίας –Προσωπικό εκτέλεσης των υπηρεσιών: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία τα 

οποία θα δείχνουν την οργανωτική δομή της εταιρείας τους και στα οποία θα 

φαίνεται η θέση των στελεχών τους που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της 

σύμβασης υπηρεσιών. Θα γίνεται αναφορά στον Υπεύθυνο του έργου, στα 

καθήκοντα και στις ικανότητες του.  Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη 

δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην οποία θα αναφέρουν ότι η ομάδα 

έργου που θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (ονομαστικά 

πιστοποιητικά) από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

• Απαιτούμενο προσωπικό σε πλήρη ανάπτυξη (peak period, peak 

hours) = 55 άτομα  

• Προσαύξηση 50% για κάλυψη αργιών, ρεπό και εκτάκτων αναγκών 

= 28 άτομα  

• Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού ομάδας έργου = 83 άτομα  

• Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού της ομάδας έργου 

εκπαιδευμένου κατά ISPS IMO Model Course 3.24 = 83 άτομα  

• Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού της ομάδας έργου 

εκπαιδευμένου κατά ISPS IMO Model Course 3.21 = 10 άτομα (για 

κάλυψη του Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας της Λιμενικής 

Εγκατάστασης (ΚΕ.Α.Λ.Ε.) με καθήκοντα Β/Υ.Α.Λ.Ε.)  

• Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού της ομάδας έργου με 

πιστοποίηση χειρισμού X-Rays = 23 άτομα εκ των οποίων 10 

τουλάχιστον γυναίκες (Πιστοποίηση ΥΠΑ ή ΚΕΚ / ΚΔΒ επιπέδου 2)  

• Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού της ομάδας έργου με γνώσεις 

Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Lower) = 20 άτομα, και το 

υπόλοιπο με ικανοποιητικές γνώσεις της αγγλικής έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η καθημερινή επικοινωνία με τους επιβάτες  
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• Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού με εκπαίδευση από 

αναγνωρισμένα δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με την ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) 

= 83 άτομα. Σημειώνεται ότι κατά την κατάθεση της προσφοράς από 

τους οικονομικούς αναδόχους δεν απαιτείται ονομαστικός 

προσδιορισμός της ομάδας έργου. Ο ονομαστικός κατάλογος του 

προσωπικού, μαζί με τις άδειες, τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης και 

λοιπά, θα προσκομισθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. Επί ποινή έκπτωσης του αναδόχου, η 

ομάδα έργου θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παραπάνω 

απαιτήσεις που θα αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωσή του, κατά τον 

χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

4. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά τεχνικής επάρκειας αθροιστικά.  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά 

για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  Από το 

Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στον …. Α.Ε. σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία 

της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 

από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
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έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων.». 

14. Επειδή στην παρ. Β.4 της διακήρυξης με τίτλο 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», ορίζεται ότι: «Β.4.1 Κατάρτιση, 

υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις  

1. Μεταξύ του Ο.Λ. …. Α.Ε. και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. 

2. […]. 

Β.4.4 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

Ο ανάδοχος και ο Ο.Λ. …. Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια 

και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του …, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό 

και το Κοινοτικό.». 

15. Επειδή ενόψει των επικαλούμενων αιτιάσεων που 

περιλαμβάνονται στην υπό κρίση προσφυγή, καθίσταται προφανές ότι η 

αξιολόγηση των προσβαλλόμενων όρων της διακήρυξης χρήζει ενδελεχούς 

έρευνας, εμπεριέχει δε τεχνική κρίση που δεν μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο 

της προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ 9/2015, 10/2015, 

35/2015, 41/2015, 46/2015). 

16. Επειδή όπως προκύπτει από τις επικαλούμενες από την 

προσφεύγουσα διατάξεις, αλλά και το σύνολο των όσων ορίζονται στο κείμενο 

της διακήρυξης, πιθανολογείται βάσιμα ότι πράγματι οι προσβαλλόμενοι με την 

κρινόμενη προδικαστική προσφυγή όροι της διακήρυξης, πράγματι 

παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς 

ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής έννομης προστασίας. 

17. Επειδή ενόψει των όσων εκτέθηκαν αναλυτικά, 

πιθανολογείται βάσιμα η ευδοκίμηση τουλάχιστον ενός εκ των προβαλλόμενων 
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λόγων της κρινόμενης προσφυγής, με συνέπεια, η υπό κρίση προσφυγή να 

θεωρηθεί ότι είναι προδήλως βάσιμη. 

18. Επειδή, προφανείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος 

επιβάλλουν τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 

ασφαλείας/φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του 

Οργανισμού Λιμένος …Α.Ε. για την εφαρμογή του κώδικα ISPS 2018. Λόγοι, 

όμως, δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν εξίσου την τήρηση της νομιμότητας, 

κατά τη διαδικασία, των διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 

ώστε να γίνεται η ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (ΕΑ ΣτΕ 840/2008). 

Συνεπώς, σταθμίζοντας το δημόσιο συμφέρον και υπό τις δύο εκτεθείσες 

πτυχές του πρέπει να διαταχθεί, η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 

πράξης και της περαιτέρω προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας και η μη 

κατακύρωση του αποτελέσματος της, έως ότου δημοσιευθεί οριστική απόφαση 

επί της προσφυγής (691/2012 ΔΕφΑθ). 

19. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα 

αναστολής πρέπει να γίνει δεκτό. 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται το αίτημα αναστολής. 

Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την 

έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με 

τα άρθρο 15 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017 και άρθρο 366 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 20 Αυγούστου 2018 και εκδόθηκε 

αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

            Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου                                      Ειρήνη Τσιμπούκη 

 


