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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

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

  

   

ΑΠΟΦΑΗ 34/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  2 7 θ  

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Καταγγελία τθσ εταιρείασ ICTS Hellas Security Solutions A.E. για τον θλεκτρονικό 

διαγωνιςμό ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ του ΟΛΗ Α.Ε. για παροχι υπθρεςιών  
αςφαλείασ». 

 

Τθν 30θ Νοεμβρίου 2017, θμζρα Ρζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 27θ Συνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ .Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Ρειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ Ραναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. Στθν Συνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά Μζλθ, χωρίσ 
δικαίωμα ψιφου. 
 

 

ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
  
1. Αγγελόπουλοσ Ραναγιϊτθσ - Ιάςων Ρρόεδροσ 

2. Τορουνίδθσ Ακανάςιοσ Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Ραναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία  
 

Ειςθγιτρια 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Γρίνοσ Σπυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

 

ΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
  
1. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

2. Λυμπζρθσ Θεόδωροσ  Αν. Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.Σ. Τςιουπλι Σοφία 

mailto:info@raports.gr
ΑΔΑ: 6ΣΦΙ46Μ445-12Ο



2 
 

Στθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Ρρόεδροσ δίδει το λόγο ςτθν αρμόδια Ειςθγθτι κ. Μ. 
Καραφϊτθ, θ οποία αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 28.11.2017 Ειςιγθςι τθσ. Ακολοφκωσ, 
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτιν, τα Μζλθ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, 
προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και 
τθν Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Νομικό Πλαίςιο 

α) Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ  Α’ 147). 

β) Κανονιςμόσ (ΕΚ)725/2004 ΤΟΥ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
βελτίωςθ  τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία και τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ των κρατϊν-μελϊν. 

γ) Η με αρ.πρωτ.5949/16.10.2016 Διακιρυξθ του ΟΛΗ Α.Ε. «Ραροχι Υπθρεςιϊν 
Αςφάλειασ/Φφλαξθσ τθσ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ Αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Ηρακλείου Α.Ε. για τθν εφαρμογι του Κϊδικα ISPS – Ζτοσ 2017». 

Ιςτορικό - Καταγγελία 

1. Η εταιρεία ICTS Hellas Security Solutions A.E. (εφεξισ ICTS)  απζςτειλε ζγγραφο ςτθν 
.Α.Λ. με αρ.πρωτ. 407 /14-7-2017 όπου αναφζρεται ότι, ςτον ανοικτό θλεκτρονικό  
Διαγωνιςμό, που διενεργικθκε από τον ΟΛΗ ΑΕ  με τθν αρ.πρωτ.5949/16.10.2016 
διακιρυξθ, για παροχι υπθρεςιϊν αςφαλείασ ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ του, 
προχπολογιςμοφ 900.000 Ευρϊ, κατακυρϊκθκε ςτισ 09/05/2017 ςτθν εταιρεία ESA 
SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. (εφεξισ ESA). Στισ  9-5-2017 κλικθκε να κατακζςει ςτον 
ΟΛΗ ΑΕ εντόσ 20 θμερϊν (ιτοι μζχρι 29-05-2017), επί ποινι αποκλειςμοφ ζκπτωςθσ, 
όλα τα δικαιολογθτικά τθσ ομάδασ εργαςίασ 83 ατόμων, που προβλζπονται ςτθ 
διακιρυξθ. Η ESA  υπζβαλε φάκελο ςτισ 25-05-2017. 

2. Ο ΟΛΗ ΑΕ απζςτειλε ζγγραφο ςτθ .Α.Λ. με αρ.πρωτ. 421/18-07-2017  που αφορά ςε 
νομικι γνωμοδότθςθ κατϋεντολιν του ΟΛΗ ΑΕ ςχετικά με τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τθσ αναδόχου εταιρείασ ESA προ τθσ υπογραφισ τθσ εν λόγω 
ςφμβαςθσ. 

3. Συνοπτικά  αναφζρεται ότι μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του 
διαγωνιςμοφ ςτθν  ESA, θ οποία τθσ κοινοποιικθκε, κλικθκε με το υπ.αρ.2168/09-
05-2017 ζγγραφο ΟΛΗ ΑΕ, να προςκομίςει τα προβλεπόμενα  εντόσ 20 θμερϊν για 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι ζωσ 29-05-2017. Αναφζρεται ότι ουδείσ 
ςυμμετζχων προςζφυγε κατά τθσ Διακιρυξθσ και κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 
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ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4412/2016 α.360 (για ςυμβάςεισ άνω των 
60.000 ευρϊ) ςτον οποίο αναφζρονται τα εξισ: 

«Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ : 1.Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει θ είχε ςυμφζρον 
να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ…… υποχρεοφται….., να αςκιςει προδικαςτικι 
προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά ςχετικισ πράξθσ θ παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 2. Aποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ ζνδικων μζςων. 3. Δεν επιτρζπεται θ 
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά των εκτελεςτϊν πράξεων θ παραλείψεων». 

4. Η ΑΛ ενθμερϊκθκε ότι θ ςχετικι ςφμβαςθ υπεγράφθ τελικϊσ ςτισ 21-07-2017, 
αφοφ ολοκλθρϊκθκε ο ζλεγχοσ του φακζλου τθσ εταιρίασ ESA από τον ΟΛΗ ΑΕ. 

5. Κατά τθν 23θ Συνεδρίαςθ τθσ ΑΛ ςτισ 28.08.2017, για το εν λόγω κζμα τα μζλθ του 
ΔΣ εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ και ομόφωνα αποφάςιςαν για περαιτζρω 
διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ με δειγματολθπτικό ζλεγχο ςτοιχείων ςε όλα τα ςτάδια τθσ 
διαδικαςίασ, και το κζμα να τεκεί εκ νζου ςε επομζνθ Συνεδρίαςθ. 

6. Η .Α.Λ με τθν υπ. αρ. 505/18-10-2017 επιςτολι τθσ προσ τον ΟΛΗ,  ηιτθςε όπωσ τθσ 
αποςταλοφν ςτοιχεία ςχετικά με τθν υπ’ αρικμόν 5949/16.10.2016 προκιρυξθ 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφαλείασ ςτισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ του ΟΛΗ ΑΕ και ςυγκεκριμζνα: 

i. Αντίγραφο τθσ υπ’ αρικμόν 5949/16.10.2016 προκιρυξθ ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφαλείασ ςτισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ του ΟΛΗ ΑΕ ςε θλεκτρονικι μορφι και ζντυπθ μορφι. 

ii. Αντίγραφο του πλιρουσ φακζλου, με όλα τα δικαιολογθτικά προσ ςυμμετοχι 
που προβλζπει ο Διαγωνιςμόσ, εκάςτθσ διαγωνιηομζνθσ εταιρείασ που 
υπζβαλε προςφορά ςτον εν λόγω Ανοικτό Διαγωνιςμό ςε θλεκτρονικι μορφι 
και ζντυπθ μορφι.  

iii. Ππωσ προβοφν ςε χαρακτθριςμό και αιτιολογία κάκε ςτοιχείου που κα 
διαβιβαςκεί και κεωρείται ωσ επιχειρθματικό απόρρθτο, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τα προβλεπόμενα, ςτο επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα άρκρα 3 και 6 του 
Κανονιςμοφ Διερεφνθςθσ Καταγγελιϊν τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, 
(Απόφαςθ 330, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017). 

7. Ο ΟΛΗ ΑΕ με τθν υπ.αρ.715/09-11-2017 επιςτολι του αναφζρει ότι: 

 

«ε απάντθςθ του ανωτζρω ςχετικοφ , ςασ διαβιβάηουμε ςε CD το οποίο περιζχει ςε 

θλεκτρονικι μορφι: 

 

 Σο ςφνολο των δικαιολογθτικϊν εγγράφων προσ ςυμμετοχι που προζβλεπε ο 

διαγωνιςμόσ, του ςυνόλου των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν προςφορά, 

 Σα δικαιολογθτικά μειοδότθ τθσ εταιρείασ ESA για τθν οριςτικι κατακφρωςθ του 

διαγωνιςμοφ, 
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 Σα κείμενα του διαγωνιςμοφ (διακιρυξθ-περίλθψθ) κακϊσ και τισ αποφάςεισ 

ζγκριςθσ των πρακτικϊν του διαγωνιςμοφ. 

 

Κανζνα από τα παραπάνω ζγγραφα δεν ζχει χαρακτθριςτεί ωσ απόρρθτο ι 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

Με το παρόν κα κζλαμε επίςθσ να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ςφμφωνα με το άρκρο Β.4.3 

τθσ διακιρυξθσ, μετά τθν οριςτικι κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και κατά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφταν να προςκομίςει ςε ζντυπθ μορφι ςειρά 

δικαιολογθτικϊν που αφοροφςαν μεταξφ άλλων τα προςόντα του προςωπικοφ που κα 

διζκετε για τθν εν λόγω ςφμβαςθ. 

 

Σα παραπάνω ζγγραφα είναι ςτθν διάκεςθ τθσ ΡΑΛ εφόςον αυτά απαιτθκοφν». 
 

 

Ιςτορικό Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ- Προκιρυξθ 
 

8. Ρερί τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ ο ΟΛΗ  Α.Ε. παρζκεςε τα ςτοιχεία του εν λόγω 
διαγωνιςμοφ, προσ τεκμθρίωςθ τθσ  διαφάνειασ και τθσ ορκότθτασ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και ςυγκεκριμζνα τθν με το αρ.πρωτ. 5949/16-11-2016, 
(ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΓΑΦΟ), (ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΟ «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ ISPS – ΖΤΟΣ 2017» ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 900.000 € (πλζον αναλογοφντοσ 
Φ.Ρ.Α.) με βάςθ τθν υπ.αρ. 1/19ου ΔΣ ΟΛΗ Α.Ε. 09-11-2016 απόφαςθ, κακϊσ και τθν 
ΡΕΙΛΗΨΗ του με τον ίδιο ωσ άνω τίτλο, όπου αναφζρονται ςυνοπτικά τα ακόλουκα 
ενθμερωτικά ςτοιχεία: 

 
 

«υνοπτικά ςτοιχεία διαγωνιςμοφ 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ  

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Ανϊνυμθ 
Εταιρεία  

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ  «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ / 
ΦΤΛΑΞΘ ΣΘ ΛΙΜΕΝΙΚΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ 
ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ 
ΚΩΔΙΚΑ ISPS – ΖΣΟ 2017»  

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΗΕΣΑΙ ΣΟ 
ΕΡΓΟ  

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  ΛΙΜΕΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ, ΧΕΡΑΙΑ ΗΩΝΘ Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε.  
(Κωδικόσ ΝUTS: EL434)  

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΘ  φμβαςθ Τπθρεςιϊν. Σαξινόμθςθ κατά CPV 
79710000-4 Παροχι Τπθρεςιϊν Αςφάλειασ  

ΣΤΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  Ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ  
ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ  Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ  
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  900.000,00 €, πλζον του αναλογοφντοσ 

Φ.Π.Α.  
ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΕΡΓΟΤ  Σο ζργο χρθματοδοτείται από ιδίουσ Πόρουσ  
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ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ  Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, με δυνατότθτα παράταςθσ 3 
μθνϊν  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  

Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, 
του Ε..Θ.ΔΘ..  

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ 
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ ΣΟΤ 
ΚΘΜΔΘ  

Σετάρτθ 16/11/2016  

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Δευτζρα 12/12/2016, και ϊρα 11:00 π.μ.  

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΘΝ 
ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΘ ΚΤΒΕΡΝΘΕΩ  

Παραςκευι 18/11/2016  

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

Σετάρτθ 16/11/2016  

 
 

Σόποσ και χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν  
 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία είκοςι ζξι (26) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία δθμοςίεςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ, 
ςφμφωνα και με το άρκρο 331 του Ν.4412/2016. Θ Αναλυτικι Διακιρυξθ αναρτάται 
επίςθσ ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και ςτθν Ιςτοςελίδα του 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου.  

 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα.  

 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ 
ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..).  

 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται, όπωσ περιγράφεται ςτο κεφ. Β.3 Σόποσ και 
χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν. 

  
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία είκοςι ζξι (26) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία δθμοςίεςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ, 
ςφμφωνα και με το άρκρο 331 του Ν.4412/2016. Θ Αναλυτικι Διακιρυξθ αναρτάται 
επίςθσ ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και ςτθν Ιςτοςελίδα του 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου.  

 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα.  

 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ 
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ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ 
ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..).  

 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται, όπωσ περιγράφεται ςτο κεφ. Β.3 

 
Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία  
Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο Τποψιφιοσ 
οικονομικόσ φορζασ, αλλά και κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ 
ι κοινοπραξίασ) ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ α. τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, β. τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ. Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο Τποψιφιοσ 
οικονομικόσ φορζασ, αλλά και κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ 
ι κοινοπραξίασ) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ». 

 

 

Ιςτορικό Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ- Εξζλιξθ Διαγωνιςμοφ 
 

9. Ρερί τθσ εξζλιξθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ   ςυνιλκε τθν 23-02-17 το Δ.Σ. του 
ΟΛΗ Α.Ε. με τθν υπ.αρ. Απόφαςθ 13/2ου ΔΣ/23-2-2017 με κζμα : «ΕΓΚΡΙΘ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ – ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ/ ΦΤΛΑΞΘ ΣΩΝ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 
Α.Ε. ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ISPS – ΕΣΟ 2017».  

 
Το Ρρακτικό τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:  

«το πλαίςιο τθσ διακιρυξθσ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ παροχισ 
υπθρεςιϊν για το ζργο: «Παροχι υπθρεςιϊν αςφαλείασ/φφλαξθσ των λιμενικϊν 
εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. για τθν εφαρμογι 
του κϊδικα ISPS – ζτοσ 2017», με αρικμό διακιρυξθσ 5949/16.10.2016 (με αφξοντα 
αρικμό ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 29575), ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2016 θμζρα 
Τετάρτθ και ϊρα 11.00 ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δ.  του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θρακλείου Α.Ε., ςυνεδρίαςε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, όπωσ αυτι 
ςυςτικθκε με τθν με αρικμό 54 (αρ.πρωτ.1045/2016 ΑΔΑ:6ΤΜΡ469ΘΞ-ΜΜ3) απόφαςθ 
του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου του ΟΛΘ Α.Ε».  

Σκοπόσ τθσ ςυνεδρίαςθσ ιταν θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν που 
κατατζκθκαν ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ.  

 
10. Σφμφωνα με τθ ςχετικι διακιρυξθ, θ θμερομθνία λιξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ 

των προςφορϊν ιταν θ Δευτζρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 11.00 ενϊ θ 
θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ιταν θ Τετάρτθ 14 
Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 11.06.  

 
11. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ επεςιμανε ότι ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται θλεκτρονικά, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν με αρ.πρωτ. 5949/16.10.2016 διακιρυξθ, μζςω 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ςτο εξισ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 
και ζχει λάβει ωσ αφξοντα αρικμό (α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον 
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αρικμό 29575. Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με α/α 29575 
ιταν χαρακτθριςμζνοσ από το ςφςτθμα ωσ «κλειδωμζνοσ» και ότι ζχουν υποβλθκεί 
εμπρόκεςμα ζξι (6) προςφορζσ, τα μζλθ τθσ επιτροπισ καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε 
ειδικι φόρμα του ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιριά τουσ (όνομα χριςτθ και κρυφό 
προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν θλεκτρονικά οι 
προςφορζσ. Με τθν παραπάνω διαδικαςία αποςφραγίςκθκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ – Τεχνικϊν Ρροςφορϊν» με αποτζλεςμα να είναι 
πλζον δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό τουσ.  

 
12. Αρχικϊσ όλεσ οι προςφορζσ ζγιναν δεκτζσ για τθν αξιολόγθςθ, κακϊσ οι φάκελοι που 

περιζχουν κατά περίπτωςθ τα δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία που ζχουν 
υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά, υποβλικθκαν εμπρόκεςμα και ειδικότερα 
εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 
13. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ τεχνικισ προςφοράσ. εξζταςε για κάκε 
υποψιφιο εάν τα υποβλθκζντα θλεκτρονικά αρχεία: 

 Αντιςτοιχοφν ςτα απαιτοφμενα από τον Νόμο και τθ διακιρυξθ ζγγραφα, τόςο 
ςτο είδοσ όςο και ςτο αναλυτικό περιεχόμενό τουσ  

 Φζρουν ζγκυρθ ψθφιακι υπογραφι από αναγνωριςμζνο πάροχο, όταν 
υπογράφονται από τον υποψιφιο ι άλλθ τυχόν δθμόςια αρχι/φορζα 

 Ζχουν υποβλθκεί ςε ζντυπθ μορφι εντόσ του ςχετικοφ φακζλου για όςα δεν 
φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

16.  Επίςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζλαβε υπόψθ τθσ:  

 Το με αρ. πρωτ. 327/26-1-2017 υπόμνθμα τθσ εταιρείασ ICTS  

 Τισ διευκρινίςεισ που δόκθκαν από τισ ςυμμετζχοντεσ εταιρείεσ ςτο με αρ. πρωτ. 
257/23-1-2017 ζγγραφό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

 Τισ διευκρινιςεισ που εςτάλθςαν από τισ διαγωνιηόμενεσ εταιρείεσ ςχετικά με το 
παραπάνω αναφερόμενο ζγγραφο. 

  
17. Η Επιτροπι επεςιμανε ότι πολλοί υποψιφιοι ςυνυπζβαλαν τόςο ςτθν πλατφόρμα 

του διαγωνιςμοφ όςο και ςτουσ φακζλουσ με τθν ζντυπθ μορφι, ζγγραφα 
πλεονάηοντα (δικαιολογθτικά που αφοροφν τθ διαδικαςία κατακφρωςθσ). Τα 
ανωτζρω δεν ελιφκθςαν υπ’όψιν και εξετάςτθκαν αποκλειςτικά και μόνο για το 
ενδεχόμενο να αποκαλφπτεται το οικονομικό ςκζλοσ τθσ προςφοράσ.  
 

Ιςτορικό Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ- Αξιολόγθςθ Διαγωνιηομζνων 
 

18. Κατά τθν αξιολόγθςθ των ανωτζρω, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διαπίςτωςε ομόφωνα 
ότι:  

 
«Θ Εταιρεία BRINKS HERMES SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ (εφεξισ BRINKS) κατζκεςε τθν 
υπ’αρικμ.GRAΧΧΧΧ40 εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκδόςεωσ ALPHA BANK, με ιςχφ 
ζωσ 30 Ιουνίου 2017. 
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φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ (Άρκρο Β2, ςελ. 22-23):  
«……Κάκε προςφορά οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό πρζπει 
υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι 
υμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ΕΤΡΩ ποςοςτό 2% τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ (ΜΘ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.) του ζργου 
ιτοι 18.000,00€.  
5. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ δφο (2) τουλάχιςτον μθνϊν μετά 
τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, και επιςτρζφεται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ 
βάςει των οριηόμενων ςτο άρκρο 302 του Ν.4412/2016.  
6. ε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο Β.2.3, ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ανανεϊςει τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ για χρόνο ίςο με τθν παράταςθ πλζον ενόσ μθνόσ, από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ παράταςθσ.  
7. Εγγυθτικι που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο ι/και ποςό μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κακϊσ και θ προςφορά του.  
Δεδομζνου ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςτισ 12-12-
2016, θ ελάχιςτθ θμερομθνία ιςχφοσ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν υμμετοχισ είναι (180 
θμζρεσ και δφο μινεσ από 13-12-2016) 10-8-2017».  

 

19. Με βάςθ τα παραπάνω θ εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ εταιρείασ BRINKS 
απορρίφκθκε ωσ απαράδεκτθ κακϊσ και θ προςφορά τθσ.  

 
20. Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζκρινε ομόφωνα πλιρεισ τουσ (υπό) 

φακζλουσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» των υπόλοιπων πζντε 
(5) υποψθφίων αναδόχων και ζκανε αποδεκτζσ τισ προςφορζσ τουσ ςτθν περαιτζρω 
ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, δθλαδι των εταιρειϊν:  

 
1. ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ  

2. G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΕΡΑΝΔΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΟΡΟΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΕΙΑ  

3. ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΕΙΑ  

4. SECURITAS GROUP ASTERION INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕ ΕΥΘΥΝΗΣ  

5. ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 
κακϊσ οι αντίςτοιχοι (υπο)φάκελοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ – Τεχνικϊν 
Ρροςφορϊν αξιολογικθκαν ωσ πλιρεισ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 

21. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ υποβλικθκε, με τθν παραπάνω ειςιγθςθ, 
προσ το ΔΣ του  ΟΛΗ Α.Ε. για τθν λιψθ απόφαςθσ προκειμζνου θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ να προχωριςει ςτο επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, ιτοι, τθν 
αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των (υπό) φακζλων των οικονομικϊν προςφορϊν.  
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22. Το Δ. Σ τθσ ΟΛΗ Α.Ε. αποφάςιςε ομόφωνα:  
 

 «Σθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ του ανοιχτοφ Διεκνοφσ διαγωνιςμοφ 
«Παροχισ Τπθρεςιϊν Αςφάλειασ- Φφλαξθσ των Λιμενικϊν Εγκαταςτάςεων 
αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. για τθν εφαρμογι του κϊδικα 
ISPS – ζτοσ 2017»  

 Σθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ BRINKS, για τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται ςτο πρακτικό.  

 Σθν καταρχιν αποδοχι των προςφορϊν των ωσ άνω 5 εταιρειϊν, κακϊσ οι 
αντίςτοιχοι (υπο)φάκελοι Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ – Σεχνικϊν Προςφορϊν 
αξιολογικθκαν ωσ πλιρεισ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ». 

 

23. Τθν 13-03-17 ςυνιλκε, το Δ.Σ. του ΟΛΗ Α.Ε. με τθν υπ. Αρικ. Απόφαςθσ 1/3ου 
ζκτακτου ΔΣ/13-3-2017 με ΘΕΜΑ: «ΖΓΚΙΣΗ ΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - ΕΤΟΣ 
2017» ΚΑΙ «ΡΑΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και ειςιχκθ προσ ςυηιτθςθ το 
παραπάνω κζμα και αναφζρεται ςτθν με αρ. πρωτ. 1224/13-3-2017 ειςιγθςθ του 
Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ κ. Σ.1, θ οποία ζχει ωσ εξισ:  

 
«το πλαίςιο τθσ διακιρυξθσ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ παροχισ 
υπθρεςιϊν για το ζργο: «Παροχι υπθρεςιϊν αςφαλείασ/φφλαξθσ των λιμενικϊν 
εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. για τθν εφαρμογι 
του κϊδικα ISPS – ζτοσ 2017, με αρικμό διακιρυξθσ 5949/16.10.2016 (με αφξοντα 
αρικμό ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 29575), ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2016 
θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11.00, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
όπωσ αυτι ςυςτικθκε με τθν με αρικμό 54 (αρ.πρωτ.1045/2016 ΑΔΑ:6ΤΜΡ469ΘΞ-
ΜΜ3) απόφαςθ του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου του ΟΛΘ Α.Ε.  

 
Θ επιτροπι με τθν από 24.2.2017 θλεκτρονικι επικοινωνία τθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
Ε..Θ.Δ.Θ.., ανακοίνωςε ςτουσ υποψθφίουσ ότι θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν 
φακζλων κα διενεργοφνταν ςτισ 1.3.2017 και ϊρα 12.00. Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι ο 
θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με α/α 29575 αναφορικά με τισ οικονομικζσ προςφορζσ 
ιταν χαρακτθριςμζνοσ από το ςφςτθμα ωσ «κλειδωμζνοσ» και ζχουν μείνει από το 
ςφςτθμα πζντε (5) παραδεκτζσ προςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, τα μζλθ τθσ επιτροπισ 
καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιριά τουσ 
(όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου να 
αποςφραγιςκοφν θλεκτρονικά οι προςφορζσ. υγκεκριμζνα, με τθν παραπάνω 
διαδικαςία αποςφραγίςκθκαν οι υποφάκελοι «Οικονομικϊν Προςφορϊν» με 
αποτζλεςμα να είναι πλζον δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό τουσ. 

 
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και τον ζλεγχο των 
όςων αναφζρονται επί ποινι αποκλειςμοφ ςτθν ςελίδα 21 (παρ. 1,2,3 τθσ Διακιρυξθσ 
για α) κατάκεςθ Οικονομικισ Προςφοράσ, β) διλωςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 68 Ν.3863/2010 και γ) αντίγραφο τθσ ιςχφουςασ υλλογικισ φμβαςθσ 

                                                           
1
 Το πλιρεσ όνομα των μελϊν τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ζχει αφαιρεκεί ωσ Ευαίςκθτο Ρροςωπικό 

Δεδομζνο και Απόρρθτο. 
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Εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι τθσ Επιχείρθςθσ), τα ςτοιχεία των 
προςφορϊν που ζγιναν αποδεκτζσ ςτθν φάςθ αυτι ζχουν ωσ εξισ: 

 

 Υποψήφιοσ Προςφερόμενη τιμή 
ανθρωποϊρασ χωρίσ ΦΠΑ 

1
  

ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ  

(….2) 

2
  

ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ  

(….) 

3
  

ICTS ΕΛΛΑ ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

(….) 

4
  

SECURITAS GROUP ASTERION INTERNATIONAL ΙΔΙΩΣΙΚΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡ ΕΤΘΤΝΘ  

(….) 

5
  

G4S ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

(….) 

φμφωνα με τα ανωτζρω θ οριςκείςα επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ 
γνωμοδοτεί ομόφωνα υπζρ τθσ ανάδειξθσ τθσ υποψθφίου εταιρείασ ESA SECURITY 
SOLUTIONS ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΕΣΑΙΡΙΑ ωσ μειοδότθ με τιμι ανκρωποϊρασ (….)χωρίσ ΦΠΑ, κακϊσ θ οικονομικι 
προςφορά που υπζβαλλε πλθροί όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, ζχοντασ κατακζςει και αντίγραφο τθσ Επιχειρθςιακισ υλλογικισ 
φμβαςθσ Εργαςίασ τθσ Εταιρείασ τθσ». 

 
«Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ πρότεινε τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ ςτθν εταιρεία ESA με 
τιμι ανκρωποϊρασ (….) χωρίσ το ΦΠΑ.  

 
Σο Δ. . του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφάςιςε ομόφωνα:  
 
Σθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ  
 

 Σθν προςωρινι κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρεία 
ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ με τιμι ανκρωποϊρασ 6,38€ χωρίσ ΦΠΑ.  

 Σθν παροχι εντολισ ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ να προχωριςει ςτο επόμενο 
ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ,.  

 Σθν παράταςθ τθσ με αρ. πρωτ. 8162/15-12-2015 ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
αςφάλειασ/ φφλαξθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ ΟΛΘ Α.Ε. για 
τθν εφαρμογι του κϊδικα ISPS 2015, για χρονικό διάςτθμα μζχρι 30-4-2017 με τθν 

                                                           
2
 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των υποψιφιων εταιρειϊν ζχουν αφαιρεκεί ωσ εμπορικά μυςτικά και ωσ 

εκ τοφτου απόρρθτα επιχειρθματικά ςτοιχεία. Επιςθμαίνεται ότι θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων είχε ςτθ 
διάκεςι τθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ΟΛΗ Α.Ε. όλα τα ςτοιχεία 
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αίρεςθ διακοπισ αυτισ, αηθμίωσ για τον Οργανιςμό οποτεδιποτε, εάν ζωσ τότε 
ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και ζχει εγκαταςτακεί ο νζοσ 
ανάδοχοσ για λόγουσ υπζρτερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ που αφοροφν ςτθν 
διαφφλαξθ τθσ τάξθσ και αςφάλειασ εντόσ τθσ Χ.Η. του λιμζνοσ». 

 

Ιςτορικό Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ- Αξιολόγθςθ Μειοδότριασ Εταιρείασ 
 

24. Τθν 25-04-17 ςυνιλκε το Δ. Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε, με τθν υπ. Αρ. Απόφαςθ 1/5ου ΔΣ/25-
4-17 με κζμα: «ΕΓΚΡΙΘ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ 
ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ/ΦΤΛΑΞΘ 
ΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 
ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - ΕΣΟ 2017». Το παραπάνω 
κζμα και αναφζρεται ςτο με αρ. πρωτ. 1900/24-4-2017 πρακτικό επιτροπισ ελζγχου 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, «Ραροχι υπθρεςιϊν 
αςφαλείασ/φφλαξθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ 
Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. για τθν εφαρμογι του κϊδικα ISPS – ζτοσ 2017», το οποίο 
ζχει ωσ εξισ:  

 
«το πλαίςιο τθσ διακιρυξθσ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ παροχισ 
υπθρεςιϊν για το ζργο: «Παροχι υπθρεςιϊν αςφαλείασ/φφλαξθσ των λιμενικϊν 
εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. για τθν 
εφαρμογι του κϊδικα ISPS – ζτοσ 2017», με αρικμό διακιρυξθσ 5949/16.10.2016 (με 
αφξοντα αρικμό ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 29575), ςτισ 13 Απριλίου 
2017 θμζρα Μ.Πζμπτθ και ϊρα 11.00 ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε., ςυνεδρίαςε θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, όπωσ αυτι ςυςτικθκε με τθν με αρικμό 54 
(αρ.πρωτ.1045/2016 ΑΔΑ:6ΤΜΡ469ΘΞ-ΜΜ3) απόφαςθ του Προζδρου και 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου του ΟΛΘ Α.Ε. και αποτελείται από τουσ:  

 
Κ. Λ. ., Διευκυντισ Σεχνικϊν Ζργων και Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ, ωσ Πρόεδροσ  
K. Φ.Ε., Διευκυντισ Οικονομικϊν-Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, ωσ Μζλοσ  
Κ. Κ.Α., Διευκφντρια Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ, ωσ Μζλοσ και Γραμματζα.  

 
κοπόσ τθσ ςυνεδρίαςθσ ιταν θ αποςφράγιςθ θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ εταιρείασ ESA SECURITY SOLUTIONS 
ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ που 
αναδείχκθκε κατά το ςτάδιο τθσ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 
προςφορϊν».  

 

25. Σφμφωνα με τθ ςχετικι διακιρυξθ, θ ανάδοχοσ υπζβαλλε θλεκτρονικά τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθν 07.04.2017, ενϊ ςε ζντυπθ μορφι παρελιφκθςαν 
από τθν επιτροπι τθν 11.04.2017. Η θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν πραγματοποιικθκε δφο εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, ιτοι τθν Μ. Ρζμπτθ 13.04.2017 και ϊρα 
11.00. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ επεςιμανε ότι ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται 
θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν με αρ.πρωτ.5949/16.10.2016 
διακιρυξθ, μζςω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και ζχει λάβει ωσ αφξοντα αρικμό (α/α) 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 29575 πραγματοποιικθκε δφο 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, ιτοι 
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τθν Μ.Ρζμπτθ 13.04.2017 και ϊρα 11.00. Ο Ρρόεδροσ φςτερα από διαπίςτωςθ 
απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και θ Επιτροπι παρζλαβε από το 
αρμόδιο γραφείο Ρρωτοκόλλου το φάκελο με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ 
μειοδότριασ τον οποίο υπζβαλε εμπρόκεςμα ςε ζντυπθ μορφι ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ. Η επιτροπι επιςιμανε ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ 
διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ. Στθ ςυνζχεια ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ 
καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιριά τουσ 
(όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου να 
αποςφραγιςκοφν θλεκτρονικά τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.  

 
26. Συγκεκριμζνα, με τθν παραπάνω διαδικαςία αποςφραγίςκθκαν τα δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ που υπζβαλε θ μειοδότρια εταιρεία ESA SECURITY SOLUTIONS 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ και θ 
επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςι τουσ. Στθ ςυνζχεια και αφοφ θ Επιτροπι 
εξζταςε αναλυτικά ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ τα δικαιολογθτικά που υπζβαλλε θ 
μειοδότρια εταιρεία διαπίςτωςε ομόφωνα ότι τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
υποβλικθκαν εμπροκζςμωσ, προςθκόντωσ και είναι πλιρθ.  

 
27. Σφμφωνα με τα ανωτζρω θ οριςκείςα θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ 

πρότεινε ομόφωνα τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρεία ESA SECURITY 
SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΙΑ.  

 
28. Το παρόν πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ αυτοφ υποβλικθκε 

με τθν παραπάνω ειςιγθςθ προσ τον Ανακζτοντα Φορζα, ιτοι το Δ.Σ του ΟΛΗ Α.Ε. 
για τθ λιψθ τθσ κατά τον Νόμο απόφαςθσ. 

 

29. Το Δ. Σ. τθσ Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφάςιςε ομόφωνα: 
  

 «Σθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ αξιολόγθςθσ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ/ΦΤΛΑΞΘ ΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - 
ΕΣΟ 2017.  

 Σθν οριςτικι κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρεία 
ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ.  

 Σθν παράταςθ τθσ με αρ. πρωτ. 8162/15-12-2015 ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
αςφάλειασ/ φφλαξθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ ΟΛΘ Α.Ε. για 
τθν εφαρμογι του κϊδικα ISPS 2015, μζχρι τθν εγκατάςταςθ του νζου αναδόχου, 
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν ειςιγθςθ και το ιςτορικό». 

 

30. Η ςφμβαςθ υπεγράφθ τελικϊσ ςτισ 21-07-2017, αφοφ ολοκλθρϊκθκε ο ζλεγχοσ του 
φακζλου τθσ ESA από τον ΟΛΗ ΑΕ. 

 

Τπαγωγι-Αιτιολογικό 
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Σφμφωνα με όςα διαλαμβάνονται ςτθν καταγγελία τθσ εταιρείασ ICTS, ςτο ιςτορικό και 
από το ςφνολο του αποδεικτικοφ υλικοφ που λιφκθκε υπόψθ, προκφπτουν τα ακόλουκα: 

 

I. Η διαδικαςία του εν λόγω θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ πραγματοποιικθκε με 
διαφάνεια ςε όλα τα ςτάδια τθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα του Διαγωνιςμοφ και 
όπωσ ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ  του Ν.4412/2016. 

II. Η οριςτικι κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρεία ESA 
SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ,  πραγματοποιικθκε με βάςθ τθν μικρότερθ τιμι 
ανκρωποϊρασ που ορίηεται ςτο ποςό των (….) € χωρίσ ΦΡΑ, ωσ κριτιριο 
ανάδειξθσ μειοδότθ. 

III. Δεν ςτοιχειοκετοφνται οι αιτιάςεισ τθσ καταγγελίασ:  

Α)«... Από τον ζλεγχο που πραγματοποίθςε, κατά διλωςθ τθσ 
καταγγζλλουςασ, εκπρόςωπόσ τθσ εταιρείασ, καταγγζλλεται ότι προζκυψαν 
ουςιϊδεισ ελλείψεισ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν  ςχετικά με το 
προςωπικό, που δεν αποτελοφςε προςωπικό τθσ ESA τθν θμζρα κατάκεςθσ 
τουσ και εντόσ τθσ 20/θμερθσ προκεςμίασ », ιτοι τθν 29-05-2017.  

Β) «…κατά πλθροφορίεσ από εργαηόμενουσ, ενδζχεται να προζβθ ςε 
αντικατάςταςθ των ονομάτων και των πιςτοποιθτικϊν αυτϊν των ατόμων, που 
δεν είχαν ςυναινζςει, αλλοιϊνοντασ το περιεχόμενο του φακζλου. Αναφζρεται 
δε, ότι είχαν υποβλθκεί πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ  για 20 άτομα χωρίσ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά, που αποτελεί λόγο ακυρότθτασ, κακϊσ  και άλλεσ 
ελλείψεισ, για το ςφνολο των οποίων θ εταιρεία ESA, κατά τθν καταγγζλλουςα,  
κα  πρζπει να κθρυχκεί ζκπτωτθ από τον ΟΛΘ ΑΕ» 

 

 κακότι από τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ ορίηεται ρθτά ότι:  

 

«Παράγρ.3. Ομάδα Εργαςίασ ςελ.19 – Προςωπικό εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν: «Ο 
ονομαςτικόσ κατάλογοσ του προςωπικοφ, μαηί με τισ άδειεσ, τα πιςτοποιθτικά 
εκπαίδευςθσ και λοιπά, κα προςκομιςκοφν από τον ανάδοχο οικονομικό φορζα 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ομάδα ζργου κα 
πρζπει να πλθροί τουλάχιςτον τισ παραπάνω απαιτιςεισ που κα αναφζρει ςτθν 
υπεφκυνθ διλωςι του, κατά τον χρόνο υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ», θ οποία 
ζχει  υπογραφεί  με αρ.πρωτ. 3614/21-07-2017» και 

«Διακζςιμο Προςωπικό: Για λόγουσ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ 
οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να διατθρεί κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ το ίδιο προςωπικό που αρχικά κα επιλεγεί και κα εκπαιδευτεί ειδικά 
για τθ Λιμενικι Εγκατάςταςθ του Λιμζνοσ Θρακλείου, εκτόσ εάν κάποιο από 
ςτελζχθ του αναδόχου (φφλακασ, υπεφκυνοσ, κλπ.) εκτελεί πλθμμελϊσ τα 
κακικοντα του, ι υποπζςει ςε αδικιματα που επιςφρουν τθν απόλυςι του 
ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ». 

IV. Σε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ θ εταιρεία ICTS δεν άςκθςε τα προβλεπόμενα 
από το νόμο δικαιϊματά τθσ, με τθν αιτιολογία, ότι «λόγω του ποςοφ 900.000 
ευρϊ του Διαγωνιςμοφ  και των μεταβατικϊν διατάξεων του ν.4412/16 δεν 
υφίςταται καμία δικαςτικι προςταςία». 

V. Στθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ ορίηεται ρθτά ότι:  
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«Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο Τποψιφιοσ οικονομικόσ 
φορζασ, αλλά και κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ ι 
κοινοπραξίασ) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ τθσ 
παροφςασ». 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ καταγγελία τθσ εταιρείασ  ICTS Hellas Security Solutions A.E. 
για τον θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για παροχι 
υπθρεςιϊν αςφαλείασ λογίηεται ωσ αβάςιμθ και ανυποςτιρικτθ. 

 

  

 Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΑΛ 

Ραναγιϊτθσ – Ιάςων  Αγγελόπουλοσ 
 

ΑΔΑ: 6ΣΦΙ46Μ445-12Ο


		2017-12-08T12:17:34+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2017-12-08T12:20:47+0200
	Athens




