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Προς : Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς  

 

Θέμα: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 

4135/2018/19.07.2018 Διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας / Φύλαξης των 

Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την 

εφαρμογή του κώδικα ISPS 2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC003453364) 

 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. έγγραφο 4490/06.08.2018 του υποψήφιου οικονομικού φορέα ICTS 

Hellas Security Solutions, με τα οποία ζητούνται οι κάτωθι διευκρινήσεις. 

 

Διευκρίνηση 1: 

Σε απάντηση του 1ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή του 

προσωπικού με πλήρη εξάρτηση σε μία άσκηση και 4 γυμνάσια ασφαλείας κάθε 12 μήνες, 

όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, είτε πραγματοποιείται εντός ωραρίου είτε 

πραγματοποιείται εκτός ωραρίου προγραμματισμένης βάρδιας, δεν θα επιφέρει καμιά 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Αναθέτοντα Φορέα. 

 

Διευκρίνηση 2: 

Σε απάντηση του 2ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι τα αποδεικτικά 

των επαγγελματικών προσόντων τόσο του υπευθύνου έργου όσο και της υπόλοιπης ομάδας 

θα κατατεθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης όπως ρητά ορίζεται στην 

διακήρυξη.  

Ως προς το 2ο σκέλος του ερωτήματος σας ενημερώνουμε ότι όποτε απαιτείται προσωρινή ή 

μόνιμη αντικατάσταση ή αναπλήρωση του υπευθύνου του έργου, βάσει και των κείμενων 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, αυτή μπορεί να γίνει μόνο από άλλον, αντιστοίχων 

προσόντων. 

 

Διευκρίνηση 3: 

Σε απάντηση του 3ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται η 

κατάθεση ενδεικτικού βαρδιολογίου ούτε ενδεικτικού προγράμματος ωραρίων.  

 

 

Αρμόδιος: Τσαμπουράκης Ευάγγελος  

Δ/ντης Λιμενικών Υπηρεσιών – Υ.Α.Λ.Ε. 

Ηράκλειο: 08.08.2018 

Τηλ: 2810 284202, 2810 338116 

Fax: 2810 226110 

Αρ. Πρωτ: 4552/2018 

 

e-mail: protokolo@portheraklion.gr  Σχετ.: 

mailto:protokolo@portheraklion.gr


Σελίδα 2 από 3 

 

 

Διευκρίνηση 4: 

Σε απάντηση του 4ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι όπως ήδη έχει 

απαντηθεί στο σημείο 2, ονομαστικός κατάλογος του προσωπικού, μαζί με τις άδειες, τα 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης και λοιπά, θα προσκομισθούν από τον ανάδοχο οικονομικό 

φορέα κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης όπως ρητά ορίζεται στην διακήρυξη.  

Άλλωστε η πρόβλεψη για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ομάδα εργασίας  

δεν περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο με τα γενικά δικαιολογητικά, αλλά στο κεφάλαιο για την 

τεχνική προσφορά, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να ταυτίζεται ούτε να αντιμετωπίζεται ως 

ένα τυπικό δικαιολογητικό συμμετοχής, διότι δεν αφορά σε τυπικά προαπαιτούμενα- 

καταστάσεις που εάν προσκομιστούν δεν αξιολογούνται περαιτέρω όπως πχ εγγύηση 

συμμετοχής, έγγραφα νομιμοποίησης, αλλά αφορά στην πραγματική ικανότητα να υπάρχει 

διαθεσιμότητα καταλλήλου προσωπικού ως προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης, γεγονός για 

το οποίο και δεσμεύεται ο κάθε προσφέρων. 

Σε κάθε περίπτωση η προσκομιζόμενη ομάδα έργου θα αξιολογηθεί αν πληροί τις απαιτήσεις 

που περιέχονται στην υπεύθυνη δήλωση και απαιτούνται από την διακήρυξη με βάση την 

κείμενη νομοθεσία και το εγκεκριμένο ΣΑΛΕ..   

Εάν ο ονομαστικός κατάλογος του προσωπικού - ομάδας έργου, μαζί με τις άδειες, τα 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης και λοιπά δεν προσκομιστούν κατά το χρόνο υπογραφής της 

σύμβασης ή τα προσκομιζόμενα παρουσιάζουν κενά, ελλείψεις, αντιφάσεις, αντιτίθενται, 

αντίκεινται στα υπευθύνως δηλωθέντα, στην διακήρυξη ή στη νομοθεσία τότε ο εν λόγω 

προσφέρων θα αποκλειστεί κατά τα ως άνω οριζόμενα και ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί 

στον αμέσως επόμενο προσφέροντα   

Κατά συνέπεια αξιολογείται πλήρως και ουσιαστικά η ομάδα έργου και τα χαρακτηριστικά 

της πριν υπογραφεί η σύμβαση. 

Η διακήρυξη σκοπό έχει την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού με τη συμμετοχή κατά το 

δυνατόν περισσοτέρων εταιρειών που δύνανται να εκτελέσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

χωρίς φωτογραφικές διατάξεις ή υπερβολικά προαπαιτούμενα που οδηγούν σε αναίτιους 

αποκλεισμούς και ουδεμία σχέση έχουν εν τέλει με την παρεχόμενη υπηρεσία.  

Σε αντίθετη περίπτωση είτε θα υπήρχε εύνοια ως προς τον ήδη εγκατεστημένο ανάδοχο ο 

οποίος διαθέτει ήδη την ομάδα έργου στο Ηράκλειο, είτε θα οδηγούσε στην προσκόμιση 

εικονικής ομάδας έργου από το νέο προσωρινό ανάδοχο, αποτελούμενη από άτομα που δεν 

είναι εγκατεστημένα στο Ηράκλειο Κρήτης, και η οποία αμέσως μετά την υπογραφή της 

σύμβασης θα άλλαζε με νέα που δεν θα είχε αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή κατά τη 

διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Διευκρίνηση 5: 

Σε απάντηση του 5ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι οι 115.000 ώρες 

δεν είναι προσαυξημένες, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνουν τις προσαυξήσες 25% για 

Νυχτερινές Βάρδιες Δευτέρα – Παρασκευή, 75% για Πρωινές - Απογευματινές Βάρδιες 

Κυριακών – Αργιών και 100% για Νυχτερινές Βάρδιες Κυριακών – Αργιών. 

 

Διευκρίνηση 6: 

Σε απάντηση του 6ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον υποφάκελο οικονομικής προσφοράς 

επί ποινή αποκλεισμού τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 Ν.3863/15-07-2010 

(ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010), όπως ρητά ορίζεται στην διακήρυξη και στην κείμενη νομοθεσία. 
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Διευκρίνηση 7: 

Σε απάντηση του 7ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής 

αναφέρεται στην διακήρυξη «διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2008», αντί του ορθού «διεθνές 

πρότυπο OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008». 

 

Διευκρίνηση 8: 

Σε απάντηση του 8ου σχετικού ερωτήματος που τέθηκε, ενημερώνουμε ότι η κράτηση 0,02% 

υπέρ του Δημοσίου (αρ. 36 παραγ. 6 ν.4412/2016 για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ υπάγεται 

σε χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήμου, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 

 

Στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία 

 

 

 Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

ΟΛΗ ΑΕ 

 

 

 

Απόλλων Φιλιππής 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

1. Επιτροπή Διαγωνισμού της Διακήρυξης  

2. Χρονολογικό Αρχείο 
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