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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

ΑΠΟΦΑΗ   10/2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  9θ 
 

ΘΕΜΑ 5ο: χζδιο Διακιρυξθσ Διαγωνιςμοφ Τπθρεςιών Φφλαξθσ/Αςφαλείασ του     
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε για το ζτοσ 2017–Ειςθγθτισ : κ. 
Γ.Παπαδόπουλοσ. 

 
τισ  31 Οκτωβρίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 9θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία 
τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 
3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

6. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 

 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 
 
1. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 
 
 
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Επικελευςτισ Λ.. ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ Αφ. 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
 
 
 
 
 
Μζλοσ 
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι ο Οργανιςμόσ Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. (για 

ςυντομία: Ο.Λ.Η.) κα διεξαγάγει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν 

«ΑΦΑΛΕΙΑ/ΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - ΕΣΟ 

2017»,προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ 900.000€ πλζον Φ.Π.Α. και διάρκειασ ενόσ ζτουσ 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο, με δυνατότθτα παράταςθσ για δφο 

επιπλζον μινεσ.  Με το υπ’αρ. πρωτ. ΡΑΛ 159/7.10.2016 ζγγραφό του ο Πρόεδροσ του Ο.Λ.Η. 

απζςτειλε ςτθν Ρ.Α.Λ. το χζδιο Διακιρυξθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ και ηιτθςε τισ 

απόψεισ, παρατθριςεισ τθσ  επ’αυτοφ. 

 

Με το με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 126/7.10.2016 ζγγραφό του ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζκεςε ςτον 

Ειςθγθτι κ. Γ. Παπαδόπουλο τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ. Η 

ειςιγθςθ υποβλικθκε με το  με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 184/26.10.2016 ζγγραφο του Ειςθγθτι  και 

διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 

Ο Ειςθγθτισ ανζπτυξε προφορικϊσ τθν υποβλθκείςα ειςιγθςθ. Ακολοφκθςε διαλογικι 

ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ . 

 

Ομόφωνα τα μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ , το υπό εξζταςθ 

αίτθμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε., άπτεται των ρυκμιςτικϊν αρμοδιοτιτων τθσ Ρ.Α.Λ. που προβλζπονται 

από το άρκρο 113 παρ. 1 εδ.α,β,γ,και ε του Ν.4389/2016 και ςυνεπϊσ είναι παραδεκτι θ 

εξζταςι του. 

 

Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 

     ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Απορρίπτουν ςτο απεςταλζν  χζδιο Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ του ζργου «ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ/ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ 
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ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ISPS – 2017» ωσ προσ 

τα επόμενα: 

 

1. ΜΕΡΟ Β.2 - ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

(1) τθν παράγραφο 7 ηθτείται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει ακροιςτικά κφκλο   

εργαςιϊν παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ για τισ τρεισ τελευταίεσ χριςεισ, δθλαδι 

να ζχει εκτελζςει παρόμοιο ζργο ςυνεχϊσ τα τρία τελευταία ζτθ, μεγαλφτερο του 

120%  του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ ζργου. 

(2) τθν παράγραφο 11 ηθτείται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να προςκομίςει πρόςφατεσ 

καταςτάςεισ προςωπικοφ, από τισ οποίεσ να προκφπτει ότι ζχει απαςχολιςει 

εντόσ του τελευταίου ζτουσ, προ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

αρικμό εργαηομζνων τουλάχιςτον 55 ατόμων. 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - Ομάδα Εργαςίασ – Προςωπικό Εκτζλεςθσ των Τπθρεςιών 

Ζθτείται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει αρικμό προςωπικοφ ομάδασ ζργου 

τουλάχιςτον 83 ατόμων, τα 55 εκ των οποίων να είναι θλικίασ άνω των 25 ετϊν και 

με προχπθρεςία ςτον κλάδο αςφάλειασ ίςθ ι μεγαλφτερθ του ζτουσ τουλάχιςτον 

42 ατόμων. 

Η Ρ.Α.Λ. ηθτεί τθν επαναδιατφπωςθ των παραπάνω, ώςτε να μθν φαλκιδεφεται ο 

ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ. 

Πζραν αυτϊν, θ  Ρ.Α.Λ. ηθτεί τισ εξισ τροποποιιςεισ: 

 1. ΜΕΡΟ Β.2 –ΚΑΣΑΡΣΙΗ –ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 (1)  «Εγγφθςθ υμμετοχισ» : θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό να ζχει  χρονικι    

         ιςχφ δφο  τουλάχιςτον μθνϊν, αντί του προβλεπόμενου ενόσ μινα, μετά τον 

         χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  
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 2. ΜΕΡΟ Β.4 –ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ–ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

          (2) «Ποινικζσ Ριτρεσ-Εκπτώςεισ»: για τθν επιβολι προςτίμου ςτον Ανάδοχο για  

        παράβαςθ όρων τθσ φμβαςθσ το πρόςτιμο  να επιβάλλεται με απόφαςθ του Δ..  

        του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και όχι με μόνθ απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου. 

 

    

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.       

                                                                                                           

                                        

                                                                                                       Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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