Αριθμός απόθαζης: 952/2018

Η
ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
4οΚΛΙΜΑΚΙΟ

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 25.10.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε:
Νεθηαξία – Πελειφπε Σακαλίδε, Πξφεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο,
Δηζεγεηήο θαη Κπξηαθή ηδεξνπνχινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 27.09.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή,
κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 978/28.09.2018 θαη ρξέσζεο ζην 4ν Κιηκάθην ζηηο
28.09.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […] θαη ηνλ δ.η.[…], πνπ εδξεχεη
ζηελ […], νδφο[…], αξ. […], φπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηνπ «Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ηξαθιείνπ Α.Δ.», (εθεμήο «Ο.Λ.Η.
Α.Δ.») θαη θαηά φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 5283/19.09.2018 Γηαθήξπμεο απηνχ γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο / Φχιαμεο ησλ
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ηξαθιείνπ
Α.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ISPS 2018» (εθεμήο «ε πξνζβαιιφκελε»).
Σεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο […], πνπ εδξεχεη ζηε […], Λεσθ. […],
αξ. […], λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο θαη ε νπνία θαηέζεζε ηελ απφ 12.10.2018
Παξέκβαζή ηεο.
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ
αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, ζηξεθφκελε θαηά φξσλ
απηήο θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ Πξνζθπγή ηεο.
Με ηελ Παξέκβαζή ηεο ε παξεκβαίλνπζα, αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο
ππφ

θξίζε

Πξνδηθαζηηθήο

Πξνζθπγήο

θαη

ηε

δηαηήξεζε

πξνζβαιιφκελεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα ζε απηήλ.
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Η

ζπδήηεζε

άξρηζε

αθνχ

άθνπζε

ηνλ

Δηζεγεηή,

Κσλζηαληίλν

Κνξνκπέιε.
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
θέθηεθε θαηά ην Νφκν
1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 5283/19.09.2018 Γηαθήξπμε ηεο «Ο.Λ.Η.
Α.Δ.» πξνθεξχρζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ, άλσ ησλ νξίσλ,
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ
Αζθάιεηαο/Φχιαμεο

ησλ

ιηκεληθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

αξκνδηφηεηαο

ηνπ

Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ηξαθιείνπ Α.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ISPS
2018», πξνυπνινγηζκνχ 850.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α., ε νπνία θαηαρσξήζεθε
ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο
19.09.2018 θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 20.09.2018, φπνπ
έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 64424.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν παξάβνιν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ. 1
θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017, πνζνχ 4.250,00 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ
236014280958 1126 0071), ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ελ πξνθεηκέλσ
αλέξρεηαη ζε 4.250,00 € (850.000,00 Υ 0,5%).
3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
(ππεξεζία), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 850.000,00 € ρσξίο
Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξφλνπ
δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. (19.09.2018), ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ
Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ
Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π.
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5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ παξ.
1 (γ) ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 (γ) ηνπ Π.Γ.
39/2017, έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε
αλαξηήζεθε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ. ζηηο 19.09.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή
αζθήζεθε ζηηο 27.09.2018, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο πξνβιεπφκελεο
πξνζεζκίαο απφ ηελ πιήξε γλψζε απηήο, πνπ σο ε πξνζθεχγνπζα δειψλεη
(ζει. 4, ζεκείν Γ ηεο Πξνζθπγήο) έιαβε ρψξα ζηηο 21.09.2018.
6. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν
ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ θαη πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ, έρεη άκεζν,
ελεζηψο θαη πξνζσπηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, φπσο αθπξσζεί ε πξνζβαιιφκελε
πξάμε θαη νη πξναλαθεξφκελνη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο, αθνχ πθίζηαηαη δεκία θαη
πιήηηεηαη ε ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ δηαγσληζκφ απηφλ γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο
ζηελ Πξνζθπγήο ηεο ιφγνπο. Δηδηθφηεξα, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά
φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 5283/19.09.2018 Γηαθήξπμεο ηεο «Ο.Λ.Η. Α.Δ.» γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο / Φχιαμεο ησλ
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ηξαθιείνπ
Α.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ISPS 2018» θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά: 1)
ηνπ φξνπ Α.1.4. κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη απαίηεζε απφ ηε Γηαθήξπμε γηα
επηαήκεξε απαζρφιεζε ηνπ επφπηε κε δηαθεθνκκέλν σξάξην θαηά ηελ ηξίσξε
εκεξήζηα απαζρφιεζή ηνπ, 2) ηνπ φξνπ Β.2.2.2. κε ηελ νπνία νξίδεηαη
απαίηεζε πεξί νλνκαζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
απαζρνιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 3) ηεο αληίθαζεο, σο ε
πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη, ε νπνία πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ φξσλ Α.1.4 θαη
Β.2.2.2, 4) ηεο απαίηεζεο ηνπ φξνπ Α.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο γηα εθνδηαζκφ ηνπ
πξνζσπηθνχ
ζπγθεθξηκέλσλ

κε

αιεμίζθαηξα

ειάρηζησλ

γηιέθα,

5)

πξνδηαγξαθψλ

ηεο

παξάιεηςεο

αζχξκαηεο

θαζνξηζκνχ

επηθνηλσλίαο

θαη

εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθήο πεξηπνιίαο πνπ απαηηεί ν φξνο Α.1.2. θαη 6) θαηά ηνπ
φξνπ Β.2.2.2. θαη θαηά ην κέξνο πνπ απαηηείηαη ε Τπνβνιή πγθεληξσηηθνχ
Πίλαθα θαηαγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο θαη ησλ ινηπψλ ζηειερψλ ηνπ
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αλαδφρνπ, ήηνη απαίηεζεο πεξί νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη αλαθνξηθά
κε ηηο ηξηεηίεο πνπ ν Πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεη ζην βαζκφ πνπ δελ
δηεπθξηλίδεηαη αλ απηέο είλαη κηζζνινγηθέο ή απιήο εκπεηξίαο.
7. Δπεηδή, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 εδ. γ΄ θαη 2 ηνπ Ν.
4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017, πξνβιέπεηαη φηη ν
πξνζθεχγσλ πξνβάιιεη κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ, θαη κέζσ ηεο
ρξήζεο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Π.Γ. 39/2017,
φιεο αλεμαηξέησο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην
αίηεκά

ηνπ

θαη

κάιηζηα

εληφο

ησλ

απνθιεηζηηθψλ

πξνζεζκηψλ

πνπ

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 39/2017 πξνο
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Καηά ζπλέπεηα, νη πεξαηηέξσ
πξνβαιιφκελνη ιφγνη κε ην απφ 08.10.2018 «Τπφκλεκα» δελ ιακβάλνληαη
ππφςε, θαζψο αληίζεηε εξκελεία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε
ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ απηφ ζέηεη
(Α.Δ.Π.Π. 1/2018, 7κειήο ζχλζεζε).
8. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη εκπξνζέζκσο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
Π.Γ.39/2017 παξεκβαίλεη ε εηαηξεία […], αθνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή
θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξεκβαίλνπζα ζηηο 02.10.2018
νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10ήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο, θαη
ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε ζηηο 12.10.2018, ε παξεκβαίλνπζα, δε, έρεη
πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνχ επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηζρχνο
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, σο εηαηξεία δξαζηεξηνπνηνχκελε ζην ππφ
πξνθήξπμε

αληηθείκελν

ησλ

ππεξεζηψλ

θχιαμεο

θαη

πξνηηζέκελε

λα

ζπκκεηάζρεη ζηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ.
9. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην ππ’ αξηζ. Πξση. 5661/08.10.2018
έγγξαθφ ηεο εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο,
αλαθέξνληαο φηη ην ζχλνιν ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ πξνβάιιεη ε πξνζθεχγνπζα
ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί θαηά ηα εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα ζηηο απφςεηο ηεο.
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10. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη
ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ 4412/2016
θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «1. Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη
αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη
δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2.
Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε
πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο,
αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα
λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή
επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
11. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή είλαη ηππηθά
παξαδεθηή θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ νπζία ηεο.
12. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη φηη ε απαίηεζε ησλ φξσλ Α.1.3. θαη Α.1.4. ηεο Γηαθήξπμεο κε ηνπο
νπνίνπο απαηηείηαη ν νξηζκφο ππεπζχλνπ έξγνπ/ επφπηε, ν νπνίνο ζα αλήθεη
ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ ππνςεθίνπ, ζα είλαη δηαζέζηκνο φιν ην 24ψξν θαη
ζα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηξίσξε εκεξήζηα παξνπζία, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα,
είλαη παξάλνκνο. Μάιηζηα ε πξνζθεχγνπζα, επηζεκαίλεη φηη αλαθνξηθά κε ηα
αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε
αλαπιεξσηή επφπηε/ ππεχζπλνπ έξγνπ.
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13. Δπεηδή, ζηνλ φξν Α.1.3 «Γηαζέζηκν πξνζσπηθφ – Μέζα» ηεο
Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «Ο Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε εκπεηξία θαη
αξηζκφ γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηεο Ληκεληθήο
Δγθαηάζηαζεο αξκνδηφηεηαο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Α.Δ. ην νπνίν θαη
ζα ππάγεηαη άκεζα ζηνλ Τ.Α.Λ.Δ. ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο γηα ην ζθνπφ
απηφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ΤΑ 4434.1/02/08 (ΦΔΚ
1877/Β’). Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θχιαμεο επηηήξεζεο θαη ειέγρσλ
πξφζβαζεο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο
Ζξαθιείνπ Α.Δ., ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα νξίζεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ζην
ζηάδην ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, έλαλ ππεχζπλν
έξγνπ/επφπηε κε έδξα ην Ζξάθιεην, ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΟΝΟ γηα ην ΠΑΡΟΝ
έξγν/ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. Ο Δπφπηεο ζα είλαη δηαζέζηκνο (stand by) φιν ην
24σξν ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Τ.Α.Λ.Δ. γηα φιεο ηηο ηξέρνπζεο θαη έθηαθηεο
αλάγθεο ή ηα πξνβιήκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε,
πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ …». Πεξαηηέξσ, ζηνλ φξν
Α.1.4 «Τπεχζπλνο Έξγνπ/Δπφπηεο» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «Καηά ην
ζηάδην ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα νξηζζεί απφ ηνλ αλάδνρν Τπεχζπλνο
Έξγνπ/Δπφπηεο

απνθιεηζηηθά

θαη

κφλν

γηα

ην

παξφλ

έξγν/ιηκεληθή

εγθαηάζηαζε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα
είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνο ή λα πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί κφληκα ζην
Ζξάθιεην Κξήηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κε αξκνδηφηεηα ηελ εκεξήζηα
παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν ηεο παξνπζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ αζθαιείαο. Ο Τπεχζπλνο έξγνπ ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη
θαη’ειάρηζηνλ παξνπζία ηξηψλ (3) σξψλ, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζηνπο
ρψξνπο ηνπ ιηκέλα, θαζψο θαη φπνηε απηφ απαηηεζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά
ηελ επίζθεςε Κ/Ε (θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πινίνπ) θιπ. Ζ σξηαία
ρξέσζε ηνπ Δπφπηε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε ζέζε Τπεχζπλνπ Έξγνπ/Δπφπηε θαη δχλαηαη λα
είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην πξνζσπηθφ θχιαμεο. Γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ
έξγνπ/επφπηε έρνπλ πξνυπνινγηζζεί 2.000 αλζξσπνψξεο θαζ’νιε ηελ δηάξθεηα
6
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ηεο ζχκβαζεο. Οη ψξεο απηέο δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. … Όπνηε απαηηείηαη πξνζσξηλή ή κφληκε αληηθαηάζηαζε ή
αλαπιήξσζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, βάζεη θαη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, απηή κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ άιινλ, αληηζηνίρσλ
πξνζφλησλ.». Σέινο, ζηνλ φξν Β.1.8 «Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο» πξνβιέπεηαη φηη «Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α. Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ
ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα
πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο …».
14. Δπεηδή, απφ ηηο αλσηέξσ πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ
θείκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν δηέπεη ηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ θαη
δεζκεχεη ηφζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φζν θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθχπηεη
φηη πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ
εξγαηηθή

λνκνζεζία

πξνο

εθπιήξσζε

ηεο

ζρεηηθήο

ππνρξέσζεο

ηεο

Γηαθήξπμεο, ήηνη νξηζκνχ ππεπζχλνπ έξγνπ/ επφπηε κε απαζρφιεζε επηά
εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαη’ ειάρηζηνλ γηα 3 ψξεο ηελ εκέξα, ρσξίο αληηζέησο
λα νξίδεηαη φηη ε ππφςε εξγαζία ηνπ ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζε έλα θαη κφλνλ
άηνκν, αιιά φηη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ εξγαηηθή
λνκνζεζία. Με άιια ιφγηα ε Γηαθήξπμε θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ηνλ νξηζκφ ηνπ
ππεπζχλνπ έξγνπ/ επφπηε κε απαζρφιεζε επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαη’
ειάρηζηνλ γηα 3 ψξεο ηελ εκέξα ρσξίο λα νξίδεη φηη ε ππνρξέσζε απηή ζα
εθηειεζζεί

απφ

έλα

θαη

κφλνλ

άηνκν,

σο

εζθαικέλσο

ζπλάγεη

ε

πξνζθεχγνπζα. Σνπλαληίνλ, ζηε Γηαθήξπμε ξεηψο αλαθέξεηαη ζηνλ φξν Α.1.4.

7

Αριθμός απόθαζης: 952/2018

ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ αληηθαηαζηάηε ηνπ ππεπζχλνπ έξγνπ/ επφπηε, ελψ απφ
ηελ ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ, ελαξγψο
ζπλάγεηαη φηη ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα γίλεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα
νξηδφκελα απφ ηηο θείκελεο εξγαηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο. πλεπψο, ν
πξνβαιιφκελνο ιφγνο Πξνζθπγήο εξείδεηαη επί εζθαικέλεο πξνυπφζεζεο, φηη
δειαδή έλαο επφπηεο/ ππεχζπλνο έξγνπ απαηηείηαη λα εξγάδεηαη επηά εκέξεο
ηελ εβδνκάδα, κε κεξηθή απαζρφιεζε θαη δηαθεθνκκέλν σξάξην, πξνυπφζεζε
πνπ δελ ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ απφ ηελ ππφςε Γηαθήξπμε.
15. Δπεηδή, ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2269/1920 «Πεξί θπξψζεσο ηεο
δηεζλνχο

ζπκβάζεσο

ηεο

Γηεζλνχο

πλδηαζθέςεσο

ηεο

Δξγαζίαο

ηεο

Οπάζηγθηνλ πεξί πεξηνξηζκνχ ησλ σξψλ εξγαζίαο ελ ηαηο βηνκεραληθαίο
επηρεηξήζεζηλ εηο νθηψ θαζ`εκέξαλ θαη 48 θαζ`εβδνκάδα» νξίδεηαη φηη «Δηο
πάζαο ηαο νηνπδήπνηε είδνπο βηνκεραληθάο εξγαζίαο, δεκνζίαο ή ηδησηηθάο σο
θαη εηο ηα παξαξηήκαηα απηψλ, εμαηξέζεη εθείλσλ εηο αο απνζρνινχληαη κέιε
κφλνλ κηαο θαη ηεο απηήο νηθνγελείαο, ε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ
δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλε 8 ψξαο εκεξεζίσο θαη 48 ψξαο θαζ`εβδνκάδα, πιήλ
ησλ θάησζη εμαηξέζεσλ: α) Αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο δελ
εθαξκφδνληαη επί πξνζψπσλ θαηερφλησλ ζέζηλ επνπηείαο ή δηεπζχλζεσο, ή
ζέζηλ εκπηζηεπηηθήλ …». Δλ πξνθεηκέλσ, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο, θαη’ αξρήλ,
θαη ν πξνβαιιφκελνο απφ ηελ παξεκβαίλνπζα ηζρπξηζκφο φηη ιακβαλνκέλεο
ππφςε ηεο θχζεο, ηεο επζχλεο θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ
ππεχζπλν έξγνπ / επφπηε, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ππφ θξίζε
δηαγσληζκνχ, νχηνο πξνψξηζηαη λα απαζρνιείηαη σο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο,
αθνχ ηα θαζήθνληά ηνπ ζπληζηνχλ ηφζν «ζέζηλ επνπηείαο» φζν θαη «ζέζηλ
εκπηζηεπηηθήλ» θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε θαη, ζπλεπψο, απηφο δελ ζα
δεζκεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί ρξνληθψλ νξίσλ εξγαζίαο. Σα
αλσηέξσ, φκσο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαθνξηθά κε ηε κε δέζκεπζε ηνπ
ππεχζπλνπ έξγνπ/ επφπηε απφ ηα ρξνληθά φξηα εξγαζίαο, ζα θξηζνχλ ζηελ
πξνθείκελε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαηεζνχλ απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ελ ηέιεη ζα αζθνχληαη απφ ηνλ ππφςε νξηζζέληα επφπηε /
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ππεχζπλν έξγνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα πνξίζκαηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
λνκνινγίαο, φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο πξνζψπνπ σο δηεπζχλνληνο
ππαιιήινπ/ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο (αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ πξνζψπνπ σο δηεπζχλνληνο ππαιιήινπ βι. Α.Π.935/2017,
Α.Π.1891/2017, Α.Π. 478/2014, Α.Π. 1467/2012, Α.Π. 985/2011, Α.Π. 647/2010,
Α.Π. 1047/2007, Α.Π. 70/2002, Α.Π. 384/2001, Α.Π. 669/2000, Δθ. Αζ.
338/2011, Δθ. Θεζζαι. 107/2011, Δθ. Λάξηζαο 333/2011 θαζψο θαη Λ.
πηλέιιε, Οη δηεπζχλνληεο ππάιιεινη, ΔΔξγΓ 9. 257 επ., Κ. Παπαδεκεηξίνπ, Οη
δηεπζχλνληεο ππάιιεινη θαη ην Δξγαηηθφ Γίθαην, ΓΔΝ 1994. 1137 επ.).
16. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν πξψηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία.
17. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ζηξέθεηαη θαηά ησλ φξσλ Α.1.3. θαη ηνπ φξνπ Β.2.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηνπο
νπνίνπο νξίδεηαη απαίηεζε πεξί νλνκαζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ ζα απαζρνιεζεί κειινληηθά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ππνζηεξίδνληαο
φηη νη φξνη απηνί αληηβαίλνπλ ζηηο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο επλννχλ θαη άγνπλ ζε
ππεξέρνπζα ζέζε έλαληη ησλ ππνινίπσλ κφλνλ έλαλ ππνςήθην, ηνλ νπνίνλ θαη
«θσηνγξαθίδνπλ», αθνχ απηφο δηαζέηεη ήδε πξνζσπηθφ κε ηνλ απαηηνχκελν
αξηζκφ θαη ην νπνίν θαη δηακέλεη ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ ππφ αλάζεζε
έξγνπ.
18. Δπεηδή, ζηνλ φξν Α.1.3. «Γηαζέζηκν πξνζσπηθφ – Μέζα»
νξίδεηαη φηη «Ο Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε εκπεηξία θαη αξηζκφ
γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηεο Ληκεληθήο
Δγθαηάζηαζεο αξκνδηφηεηαο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Α.Δ. ην νπνίν θαη
ζα ππάγεηαη άκεζα ζηνλ Τ.Α.Λ.Δ. ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο γηα ην ζθνπφ
απηφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ΤΑ 4434.1/02/08 (ΦΔΚ
1877/Β’).

… Γηα ιφγνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
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ζχκβαζεο ην ίδην πξνζσπηθφ πνπ αξρηθά ζα επηιεγεί θαη ζα εθπαηδεπηεί εηδηθά
γηα ηε Ληκεληθή Δγθαηάζηαζε ηνπ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ, εθηφο εάλ θάπνην απφ ηα
ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ (θχιαθαο, ππεχζπλνο, θιπ.) εζεινληηθά ππνβάιιεη ηελ
παξαίηεζή ηνπ ή εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληα ηνπ, ή ππνπέζεη ζε αδηθήκαηα
πνπ επηζχξνπλ ηελ απφιπζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο. ηελ
πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα
ζηνλ Τ.Α.Λ.Δ., ν νπνίνο αθνχ εμεηάζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, κε
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ηε ιήςε
απφθαζεο γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο απφιπζεο. … Σα πξνζφληα ησλ αηφκσλ
πνπ ζα πξνζδηνξηζζνχλ ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πξνζθνκίδνληαο
ηηο απαξαίηεηεο βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά, απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο
ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, θαη γίλνληαη
απνδεθηά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. ηα πιαίζηα απηά νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε
ησλ αηφκσλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλν γηα
αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο θαη κφλν απφ άηνκα κε αληίζηνηρα ή θαιχηεξα
πξνζφληα απφ απηά πνπ αμηνινγήζεθαλ αξρηθά. Σξνπνπνίεζε ηεο Οκάδαο
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. θαη
ζα έρεη ππνρξεσηηθά ηελ έγθξηζε ηνπ Τ.Α.Λ.Δ. ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο γηα
ην ζθνπφ απηφ κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ΤΑ 4434.1/02/08 (ΦΔΚ
1877/Β’) …». Πεξαηηέξσ, ζηνλ φξν Β.2.2.2 «Σερληθή Πξνζθνξά» πξνβιέπεηαη
φηη «… Απφ ηνλ θάζε ππνςήθην αλάδνρν ζα ζπκπεξηιεθζνχλ επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο πξνζθνξάο: 1. Οξγάλσζε
θαη ππνδνκή ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Παξνπζίαζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηερληθή ππνδνκή θαη κέζα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ εξγαζηψλ, νξγάλσζε θαη επάξθεηα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ
ππνζηήξημε

εθηέιεζεο

ηεο

ζχκβαζεο,

πξνγξάκκαηα

θαη

δηαδηθαζίεο

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νξγαλφγξακκα θιπ. Πίλαθα κε ηνπο πειάηεο πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο αζθαιείαο κε ηνλ αξηζκφ ζπλνιηθά εξγαδφκελνπ
πξνζσπηθνχ αλά πειάηε.

… 2. Μεζνδνινγία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ …3.

Οκάδα Δξγαζίαο –Πξνζσπηθφ εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ: Οη ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα δείρλνπλ
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ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε ζέζε ησλ
ζηειερψλ ηνπο πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ.
Θα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ, ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ νκάδα έξγνπ θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα
θαιχπηνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο: …. •
Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζε πιήξε αλάπηπμε (peak period, peak hours) = 55
άηνκα • Πξνζαχμεζε 50% γηα θάιπςε αξγηψλ, ξεπφ θαη εθηάθησλ αλαγθψλ = 28
άηνκα • χλνιν απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ νκάδαο έξγνπ = 83 άηνκα • χλνιν
απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ κε εθπαίδεπζε απφ αλαγλσξηζκέλα δεκφζηα ή
ηδησηηθά Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2518/97,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν.3707/2008 θαη ηζρχεη = 83 άηνκα • χλνιν
απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ κε εθπαίδεπζε απφ αλαγλσξηζκέλα δεκφζηα ή
ηδησηηθά

Κέληξα

Δπαγγεικαηηθήο

Καηάξηηζεο

(ΚΔΚ)

ζχκθσλα

κε

ηνλ

Ν.4150/2013 φπσο ηξνπνπνίεζε ηνλ Ν.3622/2007 = 83 άηνκα • χλνιν
απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο έξγνπ εθπαηδεπκέλνπ θαηά ISPS IMO
Model Course 3.24 = 83 άηνκα • χλνιν απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο
έξγνπ εθπαηδεπκέλνπ θαηά ISPS IMO Model Course 3.21 = 10 άηνκα (γηα
θάιπςε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Αζθάιεηαο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο
(ΚΔ.Α.Λ.Δ.) κε θαζήθνληα Β/Τ.Α.Λ.Δ.) • χλνιν απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο
νκάδαο έξγνπ κε πηζηνπνίεζε ρεηξηζκνχ X-Rays = 23 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 10
ηνπιάρηζηνλ γπλαίθεο (Πηζηνπνίεζε ΤΠΑ ή ΚΔΚ / ΚΓΒ επηπέδνπ 2) • χλνιν
απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο έξγνπ κε γλψζεηο Αγγιηθήο επηπέδνπ
ηνπιάρηζηνλ Β2 (Lower) = 20 άηνκα, θαη ην ππφινηπν κε ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο
ηεο αγγιηθήο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνπο
επηβάηεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο αλαδφρνπο απαηηείηαη νλνκαζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο
έξγνπ. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: …».
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19. Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηνπο πξνζβαιιφκελνπο φξνπο απηνχο θαη
ηελ

απαίηεζε

νλνκαζηηθνχ

πξνζδηνξηζκνχ

ηνπ

πξνζσπηθνχ

πνπ

ζα

απαζρνιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη φηη ε
πξνυπφζεζε απηή ηέζεθε ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ πνπ επαλαπξνθεξχρζεθε,
ψζηε απηφο λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ππ’ αξηζ. Α366/2018 απφθαζε ηεο
Α.Δ.Π.Π. Η ηειεπηαία είρε εθδνζεί κεηά ηελ απφ 01.08.2018 άζθεζε
Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο […] θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο, ε νπνία
Πξνζθπγή αθνξνχζε ζηελ πξνζθφκηζε ηνπ νλνκαζηηθνχ θαηαιφγνπ ηεο
νκάδαο έξγνπ, ηνπ Δπφπηε θαη ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην
ζηάδην ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηελ δηαθήξπμε, αλαθνξηθά κε ηε
δηελέξγεηα αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε «ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ/ΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΔΝΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ISPS 2018», ν νπνίνο θαη καηαηψζεθε, αθνχ ε ελ
ιφγσ Πξνζθπγή είρε γίλεη δεθηή σο πξνδήισο βάζηκε ζε επίπεδν αηηήκαηνο
αλαζηνιήο – νξηζκνχ πξνζσξηλψλ κέηξσλ. Δπηπιένλ, ε αλαζέηνπζα αλαθέξεη
φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί θαη ζηελ νπζία ηνπ, αθνχ ε πξνζθεχγνπζα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε
αλάδνρνο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζην ιηκέλα Ηξαθιείνπ απφ ηνλ
αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ 2016 (αξηζκ. Πξση. Γηαθήξπμεο 5949/1611-2016) θαη βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο φθεηιε λα δηαζέηεη ήδε ηελ ελ
ιφγσ νκάδα έξγνπ γηα λα εθηειεί άξηηα θαη πξνζεθφλησο ηελ ηξέρνπζα
ζχκβαζε θαη ζπλεπψο θαλέλα έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο δελ πιήηηεηαη ελ
πξνθεηκέλσ.
20. Δπεηδή, απφ ηε ζεψξεζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ φξσλ Β.2.2.2 θαη
Α.1.3. ηεο Γηαθήξπμεο πξνθχπηεη φηη ηέζεθε κε ηε Γηαθήξπμε απαίηεζε φπσο κε
ηελ θαηαηεζείζα ηερληθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
πξνζδηνξηζηεί νλνκαζηηθψο ε νκάδα έξγνπ θαη θαηαηεζνχλ, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, πξνο ηνχην ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαη νξίδνληαη
ξεηψο, απαίηεζε ε νπνία δελ δχλαηαη παξαδεθηψο λα ζεσξεζεί φηη παξαβηάδεη
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ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, σο ε πξνζθεχγνπζα
ηζρπξίδεηαη.

Καη

ηνχην

δηφηη

κε

ηνλ ηηζέκελν

φξν

πεξί

νλνκαζηηθνχ

πξνζδηνξηζκνχ ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά ησλ νξηδφκελσλ απφ ηε Γηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα
γίλεη δεθηφ φηη εληζρχεηαη ν ζθιεξφο ππξήλαο ησλ ελσζηαθψλ αξρψλ ηνπ
δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αθνχ θαζίζηαηαη επρεξέζηεξνο ν έιεγρνο
ησλ πξνο θαηάζεζε πξνζθνξψλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε, ηεξνχκελσλ θαη’
απνηέιεζκα θαη φρη κφλνλ ζεσξεηηθψλ, ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο (ΓΔΔ C 496/99, Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA
Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, απνθάζεηο ηεο 20.9.1988, 31/87,
Boentjes, πιινγή 1988, ζ. 4635, ζθέςε 22, ηεο 25.4.1996, C-87/94, Δπηηξνπή
θαηά Βειγίνπ, πιινγή 1996, ζ. Ι-2043, ζθέςε 54, ηεο 18.10.2001, C-19/00,
SIAC Construction, πιινγή 2001, ζ. Ι-7725, ζθέςεηο 41 θαη 42 θαη ηεο
4.12.2003, C-448/01. EVN AG, Wienstrom GmbH, ζθέςεηο 56 έσο 58 πξβι.,
επίζεο Δ.Α. ηΔ 532/2004, 471-2/2000, 449/2000). Με άιια ιφγηα θαη φπσο
έρεη θξηζεί θαηά πάγηα λνκνινγία, ελσζηαθή θαη εζληθή, νη αξρέο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηεο δηαθάλεηαο, επηβάινπλ ζηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο λα δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο κε ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη ρσξίο ακθηζεκία ζηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαηά ηξφπν ψζηε, αθελφο λα παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο επιφγσο
ελεκεξσκέλνπο θαη θαλνληθά επηκειείο ππνςεθίνπο ηε δπλαηφηεηα λα
θαηαλννχλ ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα ηνπο εξκελεχνπλ κε ηνλ ίδην
ηξφπν θαη αθεηέξνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
απνηειεζκαηηθφο

έιεγρνο

ηνπ

αλ

νη

πξνζθνξέο

ησλ

ππνςεθίσλ

αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ ηε ζχκβαζε. Ο ηηζέκελνο φξνο,
ζπλεπψο, πεξί πξνζδηνξηζκνχ νλνκαζηηθψο ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά

άγεη

πξνο

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε,

φπσο,

άιισζηε,

απηφ

επηξξσλχεηαη θαη απνδεηθλχεηαη επιφγσο θαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη ζχλεζεο
ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ε νκάδα πνπ ζα εθηειέζεη ηελ πξνθεξπρζείζα
ζχκβαζε λα γλσξίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη λα θαηαηίζεληαη ζε απηήλ κε
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ απνηεινχλ.
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21. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, θαηά ηε δηελέξγεηα κηαο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο ηζρχεη ν θαλφλαο πεξί ηεο θαηά ζηάδηα δηεμαγσγήο απηήο θαη ζε
απηφ ην πιαίζην ηφζν ν ελσζηαθφο φζν θαη ν εζληθφο λνκνζέηεο έρεη θαζηεξψζεη
λα πθίζηαληαη δηαθξηηά δηαγσληζηηθά ζηάδηα, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία
εληάζζεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ησλ απηνηειψλ δηαθξηηψλ
θάζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαλφλαο πνπ
απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηεο απζηεξά ηππηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
απνζθνπεί ζηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ
(βι. Γ. Ράηθν, Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 2017, ζει. 469-470). Καηά
ζπλέπεηα, ε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο ηερληθήο
αμηνιφγεζεο θαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο εθείλεο, νη νπνίεο θξίζεθαλ ηερληθά
απνδεηθηέο θαη αμηνινγήζεθαλ νξηζηηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα
πθίζηαηαη δπλαηφηεηα έγθαηξνπ θαη θαζ’ νινθιεξίαλ ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ. Καη΄ επάιιειε ζθέςε, δειαδή, ζα πξέπεη ε ηερληθή πξνζθνξά λα
έρεη αμηνινγεζεί ζην ζχλνιφ ηεο θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη λα κελ θαηαιείπεηαη κέξνο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πξνο
αμηνιφγεζε κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αθνχ δελ
πθίζηαηαη επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα επαλέιζεη ζε πξνεγνχκελν
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνο αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηαζηξαηεγψληαο
κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα δηαγσληζηηθά ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
22. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ
ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη νη πξνζβαιιφκελνη φξνη
κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο Πξνζθπγήο, Β.2.2.2. θαη Α.1.3., θαηαηείλνπλ κε ηα φζα
νξίδνληαη ζε απηνχο ζηε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα γλσξίδεη ηελ
νκάδα πνπ ζα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, λα δχλαηαη λα ειέγμεη ηηο
πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηα πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ ηεο νκάδαο
απηήο, ψζηε κε δηαθάλεηα θαη ίζν κέηξν θξίζεο λα πξνβεί απηή ζηελ αμηνιφγεζή
ηνπο. Σπρφλ, δε, αληίζεηε εξκελεία, ήηνη φηη ν νλνκαζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο
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νκάδαο έξγνπ θαη ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηα πξφζσπα πνπ
απαξηίδνπλ απηήλ, ζα θαηέιεγε ζην παξάδνμν απνηέιεζκα λα ειερζνχλ θαη λα
αμηνινγεζνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε κηαο
πξνζθνξάο ην πξψηνλ κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ην πιαίζην απηφ,
ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο θαη ν ηζρπξηζκφο ηεο παξεκβαίλνπζαο φηη
ζην βαζκφ πνπ ε πξνζθεχγνπζα αηηείηαη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά πνπ αθνξνχλ
ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο λα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ζε ζηάδην πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ειεθηξνληθή αλάξηεζή ηνπο
αιιά κφλν ε πξνζθφκηζή ηνπο ζε θπζηθφ θάθειν θαη ζηνλ νπνίν νπδείο πιελ
ηεο

αλαζέηνπζαο

αξρήο

έρεη

πξφζβαζε,

δελ

εμαζθαιίδεηαη

ν

πγηήο

αληαγσληζκφο, ζε θάζε δε πεξίπησζε ζα πθίζηαηαη παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο
δεκνζηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Πεξαηηέξσ θαη ζπλεθδνρηθψο,

ζηελ

πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε πξνβιέπεη θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη ηδίσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
ζηεξνχληαη νη ζπλππνςήθηνη ζηνλ δηαγσληζκφ νηθνλνκηθνί θνξείο θάζε
δπλαηφηεηα έλλνκεο πξνζηαζίαο πνπ ζα είραλ, εθφζνλ είρε ηεξεζεί ε
λνκηκφηεηα θαη πξνβιεπφηαλ φηη φια ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο θαη απφδεημεο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη κε ηνλ μερσξηζηφ θάθειν ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο.
23. Δπεηδή θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο ν
ηζρπξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηεο παξεκβαίλνπζαο πεξί ειιείςεσο
ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ηεο πξνζθεχγνπζαο αλαθνξηθά κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο
Πξνζθπγήο ηεο, αθνχ θαη επί ηεο νπζίαο ησλ πξνβαιινκέλσλ απφ απηήλ, ήηνη
φηη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ δελ εθηεινχλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ έξγν ζηελ
πεξηνρή ή πνπ εθηεινχλ ζπλαθέο έξγν, αιιά απαζρνινχλ κηθξφηεξν απφ ηνλ
απαηηνχκελν απφ ηε Γηαθήξπμε αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ζα αλαγθαζηνχλ λα
δεζκεχζνπλ άηνκα πξνο ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ δηακέλνπλ ζε άιιε
πεξηνρή ηεο Διιάδαο ή ηεο Κξήηεο κε ηελ αλάινγε ζρεηηθή νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο κεηαθηλήζεσλ λα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί ζηελ
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νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί, ζηεξείηαη βαζηκφηεηαο. Καη ηνχην δηφηη
θαη αλ αθφκα ήζειε ζεσξεζνχλ ηα αλσηέξσ σο αθξηβή – αλ θαη νη εηδηθφηεξνη
παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα
απνηεινχλ ζε θάζε πεξίπησζε ζηνηρείν ηνπ αληαγσληζκνχ, ήηνη θαη επί ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ επί ηεο νπζίαο δηαγσλίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζπλεπψο δε
δχλαηαη νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ λα δηακνξθψλνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν θαη’
εμππεξέηεζε ησλ εηδηθφηεξσλ παξαγφλησλ δηακφξθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα - ε πξνζθεχγνπζα είλαη ε ήδε
εγθαηεζηεκέλε αλάδνρνο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζην ιηκέλα Ηξαθιείνπ
απφ ηνλ αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ 2016 (αξηζκ. Πξση. Γηαθήξπμεο
5949/16-11-2016) θαη βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο δηαζέηεη ή φθεηιε λα
δηαζέηεη ήδε ηελ ελ ιφγσ νκάδα έξγνπ γηα λα εθηειεί άξηηα θαη πξνζεθφλησο
ηελ ηξέρνπζα ζχκβαζε. Δπέθεηλα θαη φζνλ αθνξά ηηο αηηηάζεηο ηεο
πξνζθεχγνπζαο πεξί «θσηνγξαθηθνχ φξνπ» θαη εχλνηαο ζπγθεθξηκέλνπ
ππνςεθίνπ, απηέο ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο απαξάδεθηεο, δνζέληνο φηη
δελ θαηνλνκάδεηαη ν επσθεινχκελνο απφ ηνλ φξν απηφλ ππνςήθηνο, ζηνηρείν
απαξαίηεην, θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία, γηα ην παξαδεθηφ ηνπ ππφςε
ηζρπξηζκνχ.
24. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ, ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα γίλεη απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία.
25. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηξίην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη φηη πθίζηαηαη αληίθαζε κεηαμχ ησλ φξσλ Α.1.4 θαη Β.2.2.2, αθνχ
ζηνλ κελ φξν Α.1.4 αλαθέξεηαη φηη «Γηα ηνλ πξνηεηλφκελν ππεχζπλν έξγνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί, ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, απφδεημε φηη
δηαζέηεη εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ή θχιαμεο
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αεξνδξνκίσλ ή ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα
κε ην Π.Γ. 39/2011 … … Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ πιήξε απνδεηθηηθά ησλ
παξαπάλσ πξνζφλησλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο», ελψ ζηνλ φξν
Β.2.2.2. νξίδεηαη φηη «Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα δείρλνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο
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ηνπο θαη ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε ζέζε ησλ ζηειερψλ ηνπο πνπ ζα έρνπλ ηελ
επζχλε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ. Θα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ
Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ, ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ … Δπίζεο ζα
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ νκάδα έξγνπ θαη
ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο: … εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαδφρνπο απαηηείηαη
νλνκαζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο έξγνπ. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην
ζηάδην ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά: … vii) Τπνβνιή βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηνλ Τπεχζπλν
Έξγνπ, θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα
αλαγθαία πξνζφληα ηνπ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν Α.1.4
ηεο παξνχζαο».
26. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη φηη εθ παξαδξνκήο έρεη
απφκεηλεη ζηνλ φξν Α.1.4 ε αλαθνξά πεξί πξνζθφκηζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ
επφπηε / ππεχζπλνπ έξγνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ κε
4135/19.07.2018 (ΑΓΑΜ: 18PROC003453364) πξνεγνχκελε Γηαθήξπμε ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ καηαησζέληνο δηαγσληζκνχ πνπ πξνέβιεπε ηελ θαηάζεζε
ηνπ ζπλφινπ ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηήο, θαηά ην ζηάδην
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, φηη γηα ηελ επνπζηψδε απηή αζάθεηα ζα αλαξηεζεί
ζπγθεληξσηηθφ έγγξαθν δηεπθξηλήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε κπνξνχζε ε πξνζθεχγνπζα γηα θάζε
ακθηβνιία πξηλ ηελ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο λα αηηεζεί δηεπθξηλίζεηο
ηδίσο γηα πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα, θάηη πνπ νπδέπνηε έθαλε.
27. Δπεηδή, απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη νπδεκία
αληίθαζε πθίζηαηαη, αθνχ ζηνλ φξν Β.2.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο πξνβιέπεηαη θαηά
ηξφπν εηδηθφηεξν ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο ελ γέλεη θαη
εηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ηνλ ππεχζπλν έξγνπ/ επφπηε, πεξηιακβάλνληαο φια
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλαγθαία πξνζφληα ηνπ,
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν Α.1.4. ηεο Γηαθήξπμεο.
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Μάιηζηα, είλαη ζαθέο φηη ν φξνο Β.2.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο επηβάιεη φπσο θαη ν
φξνο

Α.1.4.

εξκελεπζεί

φηη

ηα

πηζηνπνηεηηθά

πνπ

απνδεηθλχνπλ

ηα

αλαγξαθφκελα πξνζφληα ηνπ επφπηε/ ππεχζπλνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζζνχλ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ηεο πξνζθφκηζεο
απηψλ θαη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ηερληθήο
πξνζθνξάο. ε θάζε δε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ δεθηνί νη ηζρπξηζκνί
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη’ νξζή εθηίκεζε απηψλ, πεξί εθ παξαδξνκήο ηεο
γξαθίδνο πιεκκέιεηα θαη φηη ε απαίηεζε γηα πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ
εγγξάθσλ θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα δηνξζσζεί κε
ζρεηηθή ηεο δηεπθξίληζε, ψζηε λα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απηψλ κφλνλ θαηά ην
ζηάδην ππνβνιήο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Καη ηνχην δηφηη ελαξγψο πξνθχπηεη
φηη ε ελ ιφγσ πιεκκέιεηα πξέπεη λα απνδνζεί ζε lapsus calami ζθάικα ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε
πξνζθεχγνπζα δελ δχλαην λα αληηιεθζεί κε αζθάιεηα ζην πνηα έγγξαθα
έπξεπε λα πξνζθνκίζεη θαη ζε πνην ζηάδην γηα ηνλ επφπηε/ ππεχζπλν έξγνπ –
δήηεκα πνπ δελ ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ, αθνχ ε πξνζθεχγνπζα νξζψο έρεη
αληηιεθζεί

ηελ

ππνρξέσζή

ηεο

πξνο

πξνζθφκηζε

ησλ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ππεχζπλν έξγνπ/ επφπηε κε ην θάθειν ηεο
ηερληθήο ηεο πξνζθνξάο -, κπνξνχζε λα δηεπθξηλίζεη ππνβάιινληαο ζρεηηθφ
δηεπθξηληζηηθφ εξψηεκα. ε θάζε πεξίπησζε ε αλαζέηνπζα αξρή δειψλεη φηη
πξνηίζεηαη λα δηεπθξηλίζεη ην δήηεκα απηφ πξνο απνθπγή αζαθεηψλ.
28. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν ιφγνο απηφο ηεο ππφ θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία βάζηκνο.
29. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηέηαξην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη φηη ε απαίηεζε ηνπ φξνπ Α.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο γηα εθνδηαζκφ ηνπ
πξνζσπηθνχ κε αιεμίζθαηξα γηιέθα δελ είλαη λφκηκε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4
παξ. 1 ηνπ Ν. 2518/1997.
30. Δπεηδή, ζην άξζξν 4 «Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ - πξνζσπηθνχ
αζθαιείαο»

ηνπ

Ν.

2518/1997

«Πξνυπνζέζεηο

ιεηηνπξγίαο

ηδησηηθψλ

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ
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πξνζσπηθνχ απηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 164), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη νξίδεηαη φηη «1. Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο
ππνρξενχληαη: α… ζ. λα εθνδηάδνπλ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο κε αιεμίζθαηξν
γηιέθν φηαλ ζε απηφ αλαηίζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξίπησζεο α` ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη κε αιεμίζθαηξν γηιέθν θαη πξνζηαηεπηηθφ
θξάλνο φηαλ ζην πξνζσπηθφ απηφ αλαηίζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξίπησζεο
γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1», ελψ ζην άξζξν 1 «Έλλνηα φξσλ - Πεδίν
εθαξκνγήο» νξίδεηαη φηη «1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ, σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζεσξνχληαη νη
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, αηνκηθέο ή εηαηξηθέο, νη νπνίεο παξέρνπλ ζε ηξίηνπο κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: α. επηηήξεζε ή θχιαμε θηλεηψλ ή
αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, β. πξνζηαζία θπζηθψλ
πξνζψπσλ, γ. αζθαιή κεηαθνξά κε εηδηθά δηαζθεπαζκέλα - ηεζσξαθηζκέλα
νρήκαηα ρξεκάησλ, αμηψλ, αξραηνηήησλ, έξγσλ ηέρλεο θαη πνιχηηκσλ
αληηθεηκέλσλ . ε. έιεγρν αζθάιεηαο πιεξσκάησλ, επηβαηψλ, ρεηξαπνζθεπψλ,
απνζθεπψλ, θνξηίνπ θαη ηαρπδξνκηθνχ πιηθνχ ζε αεξνιηκέλεο θαη ιηκέλεο,
θαζψο θαη έιεγρν πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο θαη, ελ γέλεη, ζηηο εγθαηαζηάζεηο
απηψλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αεξνπνξηθήο ή ιηκεληθήο αξρήο …».
31. Δπεηδή, ζηνλ φξν Α.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «… Ο
Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθφ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε θχιαμε, επηηήξεζε θαη έιεγρν πξφζβαζεο ηεο
ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο, ηα θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ κέζα, ζχκθσλα πάληα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην εγθεθξηκέλν .Α.Λ.Δ.. Σν πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ ζα θέξεη ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά θαη ηα ζήκαηα ηεο Δηαηξείαο θαζψο
θαη ην δηαηηζέκελν απφ απηή αηνκηθφ εμνπιηζκφ αζθαιείαο γηα ηελ άζθεζε ηεο
θχιαμεο, φπσο αιεμίζθαηξν γηιέθν, θαθφ, ζθπξίρηξα, ΜΑΠ θιπ. …».
32. Δπεηδή, νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο νη ζεζπηδφκελνη κε ηελ
δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ φξνη, δελ ρξήδνπλ, σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο, αηηηνινγίαο
(βι. Δπ. Αλ. ΣΔ 918/2003, 876/2004), ε Γηνίθεζε είλαη, θαη' αξρήλ ειεχζεξε
λα δηακνξθψλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο σο πξνο ηα
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πξνο πξνκήζεηα είδε, θαζνξίδνληαο ηα εηδηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή άπνςε, ελψ ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη απαξαδέθησο ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ πξνηηζέκελν λα
κεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ ε ζθνπηκφηεηα ηεο ζεζπίζεσο επί κέξνπο φξσλ θαη
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (βι. Δπ. Αλ. ΣΔ 434/2008). Καη ηνχην δηφηη φηαλ ν
πξνηηζέκελνο λα κεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ επηθαιείηαη ιφγνπο κε ηνπο νπνίνπο
επηρεηξεί,

ππφ

ηελ

κνξθή

γεληθήο

ακθηζβήηεζεο

ηεο

λνκηκφηεηαο

ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, λα πξνζδηνξίζεη, θαηά ηηο δηθέο ηνπο
δπλαηφηεηεο, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη λα θαζνξίζεη, βάζε δηθψλ ηνπ
εθηηκήζεσλ, ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ, απηνί νη ιφγνη είλαη
απνξξηπηένη σο απαξάδεθηνη (βι. Δπ. Αλ. ΣΔ 307/2007).
33. Δπεηδή, εηέξσζελ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ειέγρνληαη απφ ηελ άπνςε ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, θαζψο θαη ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθφηεηαο (βι. ηΔ 189/2015, ΔΑ ηΔ 124/2015, 9/2015, 354/2014 θ.ά.),
ζε θάζε δε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη λα κελ
εηζάγνπλ αδηθαηνιφγεηα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ, ππφ ηελ
έλλνηα φηη νθείινπλ λα απνθεχγνπλ δηαηάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε ηερλεηφ
πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ απαηηήζεσλ πνπ επλννχλ ζπγθεθξηκέλν
νηθνλνκηθφ θνξέα, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζε απηή ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
δηαθξίλνπλ

ζπλήζσο

ηα

πξντφληα/ππεξεζίεο

ηνπ

ηειεπηαίνπ,

νχηε

λα

ζπλεπάγνληαη αδηθαηνιφγεηνπο θξαγκνχο ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηνπ
αληαγσληζκνχ (βι. Δ 2402/2010).
34. Δπεηδή, ζπλεπψο ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηελ επρέξεηα λα
θαζνξίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ θαη εζληθφ
δίθαην, ηνπ δηαγσληζκνχ κε δχν βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο: (α) λα κελ πεξηνξίδεηαη
ν ειεχζεξνο θαη αλφζεπηνο αληαγσληζκφο θαη ε επξεία ζπκκεηνρή ζε
δηαγσληζηηθέο

δηαδηθαζίεο

κέζσ

ηεο
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ζπξξηθλψλνπλ ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη (β) λα ηίζεληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ζην
θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ψζηε λα είλαη αξθεηά αθξηβείο θαη λα κελ θαηαιείπεηαη
νηαδήπνηε ακθηβνιία ζηνπο πξνζθέξνληεο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

θαη

ησλ απαηηήζεσλ ηεο

δηαθήξπμεο.

Δπηπξφζζεηα, θάζε αλαζέηνπζα αξρή ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα
ιακβάλεη ππφςε ην θξηηήξην ηεο αλαινγηθφηεηα ππφ ηελ έλλνηα φηη ηπρφλ
πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ηίζεληαη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ φηη ζπκβηβάδνληαη κε ηνλ ελσζηαθφ δίθαην κφλνλ εάλ κπνξεί λα
απνδεηρζεί φηη: (α) έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ζεκηηνχ ζθνπνχ δεκφζηαο
ηάμεο πνπ έρεη ηεζεί πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ, (β) εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπνπ
πνπ δελ δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο, (γ) είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη (δ) δελ είλαη δεζκεπηηθά πέξαλ ηνπ βαζκνχ πνπ είλαη
αλαγθαίνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ (βι. ΓΔΚ απφθαζε ηεο 3ε Φεβξνπαξίνπ
1993 Vereniging Veronica Omroep Organisatie θαηά Commissariaat voor de
Media, C-148/91, ζθ. 9, Dieter Kraus θαηά Land Baden-Wurttemberg, C-19/92,
ζθ. 32). Με άιια ιφγηα ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ην
ειάρηζην επίπεδν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην νπνίν, φκσο θαη πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαη λα ηειεί ζε
αλαινγία πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη λα δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε
θαη ην ζθνπφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ήηνη δχλαηαη ε αλαζέηνπζα αξρή λα
δεηά έλα ή πεξηζζφηεξα δηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηά
πεξίπησζε ζχκβαζεο, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζηελ νπνία
απεπζχλεηαη

θαη

ηελ

αλάγθε

εμαζθάιηζεο

ζπλζεθψλ

πξαγκαηηθνχ

αληαγσληζκνχ.
35. Δπεηδή, απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη κε ηελ ππφςε
Γηαθήξπμε ηίζεηαη σο αηνκηθφο εμνπιηζκφο αζθαιείαο θαη αιεμίζθαηξν γηιέθν. Η
ππφςε ηηζέκελε απφ ηε Γηαθήξπμε αλσηέξσ πξνζβαιιφκελε ηερληθή
πξνδηαγξαθή

ηίζεηαη

επηπξνζζέησο

ησλ

νξηδνκέλσλ

απφ

ην

λφκν

πξνυπνζέζεσλ, ν νπνίνο δελ ππνρξεψλεη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ αζθαιείαο γηα ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπο αιεμίζθαηξνπ
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γηιέθνπ ζε πεξίπησζε άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο ειέγρνπ αζθαιείαο ζε ιηκέλεο.
Δληνχηνηο, ε κε ππνρξέσζε απφ ην Νφκν δελ έρεη ην λφεκα φηη είλαη κε λφκηκνο
φξνο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηφο ηεζεί ελ ηέιεη, ν νπνίνο απαηηεί ηελ ππφςε
ηερληθή πξνδηαγξαθή, αθνχ αλήθεη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο λα νξίζεη ηηο αθξηβείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. Δλ
πξνθεηκέλσ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα έγηλαλ δεθηά ζηηο αθξηβψο αλσηέξσ
ζθέςεηο ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή έθξηλε σο απαξαίηεηε γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππφ αλάζεζε εξγαζηψλ θαη ηε ρνξήγεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζην
πξνζσπηθφ ηνπ αιεμίζθαηξσλ γηιέθσλ, ε απαίηεζε, δε, απηή δε δχλαηαη λα
ζεσξεζεί σο δπζαλάινγε ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο πξνο αλάζεζε
ζχκβαζεο θαη ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηζηάζεσλ εθηέιεζεο απηήο αθξηβψο σο εθ
ηεο θχζεψο ηεο, ζε θάζε δε πεξίπησζε αηηηνινγείηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο ε πνηνηηθή επηινγή ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο.
36. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν ηέηαξηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία, αθνχ ζην
Νφκν δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή απαγφξεπζε πξνο ζέζπηζε ηέηνηαο ηερληθήο
πξνδηαγξαθήο, ελ πξνθεηκέλσ, δε, ε ηεζείζα πξνδηαγξαθή πεξί ρνξήγεζεο
απφ ηνλ αλάδνρν ζην πξνζσπηθφ ηνπ αιεμίζθαηξσλ γηιέθσλ είλαη αλάινγε κε
ην ππφ πξνθήξπμε αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο
ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη
ηνπ κε πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ.
37. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ πέκπην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη φηη είλαη κε λφκηκε ε έιιεηςε θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ
ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθήο πεξηπνιίαο πνπ απαηηεί ε Γηαθήξπμε, κε απνηέιεζκα
λα πθίζηαηαη θίλδπλνο λα αλαδεηρζεί αλάδνρνο πνπ ζα δηαζέηεη θαη έρεη
ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ πην θζελφ θαη εθηφο επξσπατθψλ
πξνηχπσλ εμνπιηζκφ θαη λα απνξξηθζεί ε πξνζθνξά ππνςεθίνπ, ν νπνίνο ζα
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη ζα έρεη ππνινγίζεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά
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ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα επξσπατθά
πξφηππα.
38. Δπεηδή, ζην άξζξν 304 «Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο» (άξζξν 78
ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη «1. Οη
αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα
απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ ππνςεθίσλ νη ελ ιφγσ
θαλφλεο θαη θξηηήξηα αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο». Πεξαηηέξσ, ζην
άξζξν 311 «Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ» (άξζξν 82 ηεο Οδεγίαο
2014/25/ΔΔ)» ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηελ παξ. 5 απηνχ νξίδεηαη « …5. Σν
θξηηήξην αλάζεζεο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ο αλαζέησλ θνξέαο
δηεπθξηλίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηε ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεη ζε
θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, εθηφο εάλ απηφ θαζνξίδεηαη
κφλν βάζεη ηεο ηηκήο».
39. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ζηνλ φξν Α.1.3. νξίδεηαη φηη «Ο
Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθφ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε θχιαμε, επηηήξεζε θαη έιεγρν πξφζβαζεο ηεο
ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο, ηα θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ κέζα, ζχκθσλα πάληα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην εγθεθξηκέλν .Α.Λ.Δ.. Σν πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ ζα θέξεη ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά θαη ηα ζήκαηα ηεο Δηαηξείαο θαζψο
θαη ην δηαηηζέκελν απφ απηή αηνκηθφ εμνπιηζκφ αζθαιείαο γηα ηελ άζθεζε ηεο
θχιαμεο, φπσο αιεμίζθαηξν γηιέθν, θαθφ, ζθπξίρηξα, ΜΑΠ θιπ.». Πεξαηηέξσ,
ζηνλ φξν Α.1.2 «Φχιαμε θαζνξηζκέλσλ ρψξσλ –Πεξηπνιίεο» ηεο Γηαθήξπμεο
νξίδεηαη

φηη

«Ζ

θχιαμε

θαζνξηζκέλσλ

ρψξσλ

εληφο

ηεο

Ληκεληθήο

Δγθαηάζηαζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Α.Δ. ζα γίλεηαη
απφ έλζηνιν πξνζσπηθφ κε ηνλ πξνβιεπφκελν εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.2518/97 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3707/08 (ΦΔΚ 209/Α),
ηελ Τ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΔΚ 1877/Β’), ηνλ Ν.3622/2007 (ΦΔΚ 281/Α) θαη ην
εγθεθξηκέλν .Α.Λ.Δ.. Οη πεξηπνιίεο ζα γίλνληαη κε ίδηα κέζα ηνπ αλαδφρνπ, κε
Η.Υ. απηνθίλεην κε ηα δηαθξηηηθά ηεο εηαηξείαο θαη θχιαθα κε άδεηα νδήγεζεο
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θαηεγνξίαο Β΄. Ο αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ζα εγθαηαζηήζεη
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηπνιηψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ 25 ζεκεία ζθαλαξίζκαηνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ιηκέλα, κε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο δηελέξγεηαο ηεο επνρνχκελεο πεξηπνιίαο on line 24/7 απφ ηνλ
ΤΑΛΔ θαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Λ.Ζ. Α.Δ.. Σν πξφγξακκα ησλ
επνρνχκελσλ

πεξηπνιηψλ

πνπ

δηελεξγείηαη

ππνρξεσηηθά,

πεξηιακβάλεη

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηειεχζεηο θαηά ηελ λπθηεξηλή βάξδηα απφ ηα ζεκεία
ζθαλαξίζκαηνο πνπ νξίδνληαη απφ ην ΑΛΔ θαη απφ ηνλ ΤΑΛΔ. Ζ επηηήξεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θακεξψλ επηηήξεζεο (CCTV) θαη ησλ ππνινίπσλ ζπζηεκάησλ
αζθαιείαο ηνπ Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά, ζχκθσλα κε ην εκεξήζην
πξφγξακκα θχιαμεο απφ ην ΚΔ.Α.Λ.Δ. θαη ηηο ψξεο πνπ νξίδνληαη (αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο θάζε θνξά) ζε απηφ. Οη ζέζεηο απηέο θαζψο θαη νη ψξεο θαη δηάξθεηα
θχιαμεο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κε επζχλε θαη
εληνιή ηνπ Τ.Α.Λ.Δ.».
40. Δπεηδή, απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηελ ελ ιφγσ
Γηαθήξπμε δελ ηίζεηαη σο θξηηήξην αλάζεζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο θαη δελ
πθίζηαηαη βαζκνιφγεζε θξηηεξίσλ, αιιά σο θξηηήξην αλάζεζεο θαζνξίδεηαη ε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ρακειφηεξε ηηκή αλζξσπνψξαο, ν δε εμνπιηζκφο
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθήο πεξηπνιίαο ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη
απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο φκσο ε Γηαθήξπμε λα ζεζπίδεη εηδηθφηεξα θξηηήξηα σο
πξνο απηφλ. Δπνκέλσο, θαηαιείπεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ε επηινγή ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππφςε εμνπιηζκνχ, ρσξίο απηή λα αμηνινγείηαη
πεξαηηέξσ θαη ην θαηά πφζνλ θαη ζε πνην βαζκφ ην θφζηνο απηφ ζα
αληαλαθιάηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην νπνίν
εθείλνο, ν θνξέαο θξίλεη θαη απνθαζίδεη, αθνχ σο ειάρηζηε πξνυπφζεζε
νξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε ν εμνπιηζκφο απηφο λα πθίζηαηαη, λα είλαη ζχκθσλνο
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. Σέινο θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ιφγν
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απηφλ ηεο Πξνζθπγήο ηζρχνπλ mutatis mutandis ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο
ζθέςεηο 31 – 34 ηεο παξνχζαο αλαθνξηθά κε ην φηη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο,
φπσο νη ζεζπηδφκελνη κε ηελ δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ φξνη, δελ ρξήδνπλ, σο εθ
ηεο θχζεψο ηνπο, αηηηνινγίαο θαη φηη ε Γηνίθεζε είλαη, θαη' αξρήλ ειεχζεξε λα
δηακνξθψλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο σο πξνο ηα πξνο
πξνκήζεηα είδε, θαζνξίδνληαο ηα εηδηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή άπνςε, ελψ ζα πξέπεη λα
ζεσξείηαη φηη απαξαδέθησο ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ πξνηηζέκελν λα κεηάζρεη ζην
δηαγσληζκφ ε ζθνπηκφηεηα ηεο ζεζπίζεσο επί κέξνπο φξσλ θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ,

νη,

δε,

ελ

πξνθεηκέλσ,

ηεζείζεο

πξνδηαγξαθέο

δελ

παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ
πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζε θακία δε ζεσξνχληαη σο κε αληηθεηκεληθέο.
41. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν ιφγνο απηφο ηεο ππφ θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία.
42. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ έθην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ζηξέθεηαη θαηά ηνπ φξνπ Β.2.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο, σο απηφο αλαθέξεηαη
αλσηέξσ (βι. ζθέςε 18 ηεο παξνχζαο) θαη θαηά ην κέξνο απηνχ πνπ απαηηείηαη
ε ππνβνιή πγθεληξσηηθνχ Πίλαθα θαηαγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο θαη
ησλ ινηπψλ ζηειερψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη α. Γλψζε
Αγγιηθψλ Β2 (Lower), β. Δθπαίδεπζε X-RAY, γ. IMO Model Course 3.21, δ.
Πξνυπεξεζία (ηξηεηίεο) θαη ε. Αξκνδηφηεηεο – Καζήθνληα, ρσξίο φκσο λα
δηεπθξηλίδεηαη αλ νη ηξηεηίεο ηνπ ελ ιφγσ Πίλαθα είλαη κηζζνινγηθέο (δειαδή
έρνπλ ζπκπιεξσζεί πξηλ ην 2012) ή είλαη απιήο εκπεηξίαο θαη δίρσο λα
πθίζηαηαη άιιε απαίηεζε εληφο ηεο Γηαθήξπμεο πεξί ηξηεηηψλ ή πξνυπεξεζίαο
πξνζσπηθνχ.
43. Δπεηδή, απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ φξνπ Β.2.2.2.
ηεο Γηαθήξπμεο πξνθχπηεη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δεηά θαηά ηε δήισζε ηεο
νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο θαη ησλ ζηειερψλ εθάζηνπ
ζπκκεηέρνληνο θαη ηε δήισζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζφλησλ, φπσο απηά
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα γηα ην πξνζσπηθφ απηφ. Η δήισζε ησλ
25

Αριθμός απόθαζης: 952/2018

πξνζφλησλ απηψλ ραξαθηεξίδεη έθαζην άηνκν ηνπ δεινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη
νπδεκία δεκία ή βιάβε γηα ηελ πξνζθεχγνπζα πθίζηαηαη, πνιχ δε πεξηζζφηεξν
αδπλακία ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ην ιφγν απηφλ. Σνχην δε
επηξξσλχεηαη απφ ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο πεξί κε δηεπθξίληζεο ηνπ αλ νη ηξηεηίεο ηνπ
ελ ιφγσ Πίλαθα είλαη κηζζνινγηθέο ή απιήο εκπεηξίαο, γεγνλφο πνπ επθφισο
δχλαηαη λα πιεξνθνξεζεί ππνβάιινληαο ζρεηηθφ δηεπθξηληζηηθφ εξψηεκα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή. ε θάζε πεξίπησζε ε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
ηε δήισζε ησλ πξνζφλησλ ελφο εθάζηνπ ηνπ δεινχκελνπ πξνζσπηθνχ δε
δχλαηαη παξαδεθηά λα ζεσξεζεί σο κε λφκηκε, αθνχ ζα πξφθεηηαη γηα δήισζε
αληηθεηκεληθψλ γεγνλφησλ, ήηνη ηα πξνζφληα εθάζηνπ ππαιιήινπ. Οη ζρεηηθνί
ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο, δε, ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ πξνερφλησο
σο αφξηζηνη – αθνχ δελ πθίζηαηαη αλαθνξά πνιιψ δε κάιινλ αηηηνινγία θαη
απφδεημε γηα ην πψο ε απαίηεζε ηεο δήισζεο ησλ ηξηεηηψλ γηα ην πξνζσπηθφ
πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ κε ηξφπν κε επηηξεπηφ θαη κε λφκηκν – ζε θάζε, δε,
πεξίπησζε σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνη.
44. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν έθηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο.
45. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, πξνθχπηεη φηη νη ιφγνη πνπ
πξνβάιινληαη κε ηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο
λφκσ θαη νπζία αβάζηκνη.
46. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε.
47. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα πνζνχ 4.250,00 € (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε
θσδηθφ 236014280958 1126 0071), ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς
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Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή.
Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ, πνζνχ
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (4.250,00 €).

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 12
Ννεκβξίνπ 2018.

H Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα
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