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ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ Παροχήσ Τπηρεςιών για το ζργο 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑ». 

 
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 70/16.2.2016 έγγραφό ςασ. 
 
Αξιότιμοι κφριοι,  
 
ε απάντθςθ του με αρικμό πρωτ. 70/16-2-2016 εγγράφου ςασ αναφορικά με τθ 
Διακιρυξθ Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ Παροχισ Τπθρεςιϊν για το ζργο 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
(MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑ» και με τθν απαίτθςθ του ά. 1.1.4. «Ελάχιςτεσ 
προχποκζςεισ για τθν Ειδικι Σεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα», λεκτζα τα 
ακόλουκα:  
 
Η μθ δυνατότθτα ευρείασ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό δεν ςυνιςτά παρανομία 
κακϊσ θ κζςπιςθ ςτθ διακιρυξθ όρων και προδιαγραφϊν αναγκαίων κατά τθν 
εκτίμθςθ τθσ Τπθρεςίασ τισ οποίεσ ενδεχομζνωσ να μθν πλθροί οριςμζνοσ 
ενδιαφερόμενοσ δεν παραβιάηει αυτι και μόνθ τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ διότι 
αυτόσ είναι ο ρόλοσ τθσ διακιρυξθσ (ΔΕΦΘεςςαλ. 111/2013, τΕ 133/2012, 
670/2009,117/2007, 1076, 977/2006). 
Η εν λόγω απαίτθςθ είναι κακόλα πρόςφορθ και αναγκαία για τθν καλφτερθ 
εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ ωσ προσ τισ παραςχετζεσ 
υπθρεςίεσ και προσ τοφτο και προκρίκθκε και περιλιφκθκε ςτθ διακιρυξθ. Αυτό 
που είναι αναγκαίο και εφλογο για ζνα τόςο ςθμαντικό ζργο είναι ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ να ζχει πρόςφατα υλοποιθμζνα ζργα  και να αποδεικνφει πρόςφατθ και 
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επικαιροποιθμζνθ εμπειρία ςε υλοποίθςθ αντίςτοιχων με το δθμοπρατοφμενο 
αντικειμζνων - υπθρεςιϊν, γεγονόσ εφικτό ωσ και θ αιτοφςα εταιρεία ομολογεί. Σο 
διάςτθμα των πζντε προθγοφμενων του διαγωνιςμοφ ετϊν είναι ικανό και 
κεωρείται διευρυμζνο με βάςθ κυρίωσ τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του ζργου και τθν 
ανάγκθ οι υποψιφιοι να είναι εξοικειωμζνοι με τισ ςυνκικεσ ζργων των τελευταίων 
ετϊν. Ο όροσ τίκεται προσ προςταςία του ςυμφζροντοσ τθσ ΟΛΡ ΑΕ για πρόκριςθ 
αναδόχου που δεν είναι αδρανοποιθμζνοσ τθν τελευταία πενταετία.  
 
ε  κάκε περίπτωςθ το αίτθμα δεν αποτελεί αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων ςαφοφσ 
– ςε κάκε περίπτωςθ- όρου τθσ διακιρυξθσ, αλλά αίτθμα τροποποίθςθσ όρου αυτισ 
που δεν προβάλλεται παραδεκτϊσ και βαςίμωσ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ.  Ο όροσ 
είναι ςαφισ και εξυπθρετεί ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ. 
 
 

 

Για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ραφήνασ ΑΕ 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 

 

 

Γεώργιοσ Ορκόπουλοσ 

                       

 


