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ΑΠΟΦΑΗ 1/ 2016
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η 41θ
ΘΕΜΑ 7ο: Αναφορά Εταιρείασ «Σεχνικι Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ» με κζμα:
«Πλθμμελείσ διαδικαςίεσ απευκείασ ανάκεςθσ υπθρεςιών υποδοχισ
ςτερεών αποβλιτων πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι
αρμοδιότθτασ του ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ».
τισ 8 Ιανουαρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00 ςτο Λαφριο, ςτισ εγκαταςτάςεισ
του Σεχνολογικοφ Πολιτιςτικοφ Πάρκου Λαυρίου του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, ςυνιλκαν ςτθ
41θ υνεδρίαςι τουσ τα Μζλθ τθσ αυτοτελοφσ δθμόςιασ υπθρεςίασ «Ρυκμιςτικι Αρχι
Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Κακ. Κωνςταντίνου
Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί του ανωτζρω
κζματοσ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ:
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά
3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου
4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου
5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου
6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου
7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου
8. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου
9. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ :
Ουδείσ.
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
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Με το ζγγραφο τθσ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 545/11.9.2015 προσ τθν Ρ.Α.Λ., θ Εταιρεία
ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε. (ΕPE) καταγγζλλει το Δθμοτικό Λιμενικό
Σαμείο Μυκόνου (για ςυντομία: Δ.Λ.Σ.Μ.) για πλθμμελι διαδικαςία ςτθν ανάκεςθ
ςτθν Εταιρεία ANTIPOLLUTION ANE τθσ εργαςίασ «Τπθρεςίεσ ευκολιών υποδοχισ
ςτερεών αποβλιτων πλοίων, που προςεγγίηουν τθν καλάςςια περιοχι
αρμοδιότθτασ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Μυκόνου». Θ καταγγζλλουςα
Εταιρεία διαμαρτφρεται για του εξισ δφο λόγουσ τθσ διαδικαςίασ:
Α) Ο πρϊτοσ λόγοσ ςχετίηεται με τθσ αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και διαφάνειασ,
που
οφείλει να τθρεί ζνασ φορζασ ανάκεςθσ ενόσ ζργου ι υπθρεςίασ και
ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το Δ.Λ.Σ.Μ. Θ καταγγζλλουςα εταιρεία
αναφζρει, ότι κατά παραβίαςθ των ανωτζρω αρχϊν και ενϊ θ ίδια είχε
εκδθλϊςει ενδιαφζρον για να αναλάβει τθν ανωτζρω εργαςία (επιςυνάπτει
ςχετικι επικοινωνία), το Δ.Λ.Σ.Μ. χωρίσ καμία προθγοφμενθ ενθμζρωςθ,
ανάρτθςε πρωτογενζσ αίτθμα ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ΚΘΜΔΘ
(Κωδικόσ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων), τθν Παραςκευι
21.08.2015 και ϊρα 19:13 για τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ με καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν Δευτζρα 24.8.2015 και ϊρα 11:00, δθλ.
μετά από 2,5 εργάςιμεσ ϊρεσ.
Αναφζρει μάλιςτα, ότι το Δ.Λ.Σ.Μ. προζβθ και ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ προκιρυξθ
του που τθν είχε ακυρϊςει απαιτϊντασ επιπρόςκετα ειδικι εμπειρία,
προχπθρεςία και εξοπλιςμό, των οποίων θ τεκμθρίωςθ προχποκζτει ζκδοςθ
δεκάδων πιςτοποιθτικϊν. Θ ζκδοςθ αυτϊν ιταν αδφνατθ ςτισ 2,5 εργάςιμεσ
ϊρεσ.
Β) Ο δεφτεροσ λόγοσ τθσ καταγγελίασ ςχετίηεται με τθν ανάκεςθ υπθρεςίασ κακ’
υπζρβαςιν τθσ προκιρυξθσ. Θ Εταιρεία αναφζρει ότι αν και ςτον τίτλο τθσ
εργαςίασ δεν ςυμπεριλαμβάνεται και θ παραλαβι επικινδφνων αποβλιτων
πλοίων και ςτθν ςχετικι μελζτθ-διακιρυξθ τθσ διαδικαςίασ απαιτείται από τον
ανάδοχο άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ των επικινδφνων αποβλιτων, εντοφτοισ
το Δ.Λ.Σ.Μ. ανζκεςε ςτθν ανάδοχο και τα επικίνδυνα απόβλθτα «που τυχόν
προκφψουν», ενϊ δεν ανικουν ςτο αντικείμενο και οφτε ζχουν προβλεφκεί
ςτον προχπολογιςμό τθσ ανατεκείςασ εργαςίασ.
Με το ζγγραφο τθσ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 568/16.9.2015 θ Ρ.Α.Λ. διαβίβαςε τθν
παραπάνω καταγγελία τθσ εταιρείασ ςτο Δ.Λ.Σ.Μ. και ηιτθςε τισ απόψεισ του, οι
οποίεσ απεςτάλθςαν με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. 629/2.11.2015.
Ο Πρόεδροσ όριςε τον Ειςθγθτι κ. Γ. Παπαδόπουλο για να εξετάςει το κζμα και
υποβάλει γραπτι ειςιγθςθ, θ οποία υποβλικθκε με το ζγγραφο του με αρικμ.
πρωτ. ΡΑΛ 637 β’/9.11.2015.
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Ο Ειςθγθτισ ανζπτυξε προφορικά τθν ειςιγθςθ του. τθ ςυνζχεια, κρίκθκε
ομόφωνα από τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ., ότι θ υπό εξζταςθ αναφορά εμπίπτει ςτισ
αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ. και προζβθςαν ςτθν εξζταςθ των λόγων τθσ. Ζλαβαν
υπόψθ:


Σθν ειςιγθςθ του Ειςθγθτι



Σο απαντθτικό ζγγραφο του Δ.Λ.Σ.Μ. με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 629/2.11.2015



Σθν υπ’ αρικμ. 05ΠΤ/2015 Μελζτθ του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου



Σθν υπ’ αρικμ. 05ΒΠΤ/2015 Μελζτθ του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου, θ οποία είχε
αναρτθκεί



Σθν υπ’ αρικμ. 73/2015 απόφαςθ του Προζδρου του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου με
θμερομθνία 31.8.2015



Σθν από 14.09.2015 φμβαςθ μεταξφ του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου και τθσ εταιρείασ
ANTIPOLLUTION ANE

Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ, δόκθκαν επεξθγιςεισ από τον Ειςθγθτι και ζγινε
ψθφοφορία για τθν λιψθ απόφαςθσ.
Από τθν ψθφοφορία προζκυψε θ εξισ ιςοψθφία:
 Τπζρ τθσ παρακάτω αναγραφόμενθσ Απόφαςθσ εψιφιςαν οι:
(1) Κ. Μουτηοφρθσ (Πρόεδροσ)
(2) Α. Μακρυγιάννθ, Ειςθγιτρια
(3) Α. ζργθ, Μζλοσ
(4) Κ. Χλωμοφδθσ, Μζλοσ




Κατά τθσ απόφαςθσ, με το ςκεπτικό που παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια,
εψιφιςαν οι:
(1) Δ. Μπαντιάσ, Αντιπρόεδροσ
(2) Π. Αμοφργθσ, Μζλοσ
(3) Κ.-Α. Βαλλεράσ, Μζλοσ
(4) Γ.Βαγγζλασ, Μζλοσ
Ο οριςκείσ Ειςθγθτισ κ. Γ. Παπαδόπουλοσ απείχε τθσ ψθφοφορίασ για το
κζμα, ςφμφωνα με το άρκρο 43, παρ.5, εδ. β’ του Ν. 4150/2013.

Επί τθσ ιςοψθφίασ υπερίςχυςε θ ψιφοσ του Προζδρου και ελιφκθ θ παρακάτω
Απόφαςθ:

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ ΑΠΟΦΑΘ
1.

Θ ιςχφουςα νομοκεςία (Ν.3463/2006 και Ν.3771/2008) για τουσ Διμουσ και
άλλουσ φορείσ επιτρζπει τθν απευκείασ ι μετά από ςυνοπτικι διαδικαςία
προχείρου διαγωνιςμοφ ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςε κάποιο οικονομικό
φορζα με ςυγκεκριμζνα επιτρεπτά ανϊτατα χρθματικά όρια, τα οποία ορίηονται
με απόφαςθ του αρμοδίου Τπουργοφ. τθν απευκείασ ανάκεςθ δεν υπάρχουν
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χρονικζσ προκεςμίεσ και δεν είναι υποχρεωτικι θ προκιρυξθ με δθμοςίευςθ ςε
εφθμερίδεσ και άλλθ εκ των προτζρων δθμοςιότθτα.
Σο Δ.Λ.Σ.Μ. επζλεξε τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με
ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ΚΘΜΔΘ
με προχπολογιςμό δαπάνθσ 19.999,02€ + (ΦΠΑ 23%) 4.599,77€ = 24.598,79€,
ποςόν όμωσ το οποίο του επζτρεπε τθν απευκείασ ανάκεςθ χωρίσ δθμοςιότθτα.
τθν υπόψθ ανάρτθςθ του Δ.Λ.Σ.Μ. αναφζρονται και τα εξισ :
 ςελ.20:
‘’…..Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα μελζτθ το αργότερο μζχρι τισ 24/08/2015,
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Ταμείου Μυκόνου, Παλαιόσ Λιμζνασ, Τ.Κ. 846 00, Μφκονοσ.
Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα,
δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ…’’
 ςελ.22:
‘’….ΑΡΘΡΟ 6ο-Περιεχόμενο προςφορϊν
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτή ςφραγιςμζνη
προςφορά μζχρι και τθν θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των
προςφορϊν…’’
 ςελ.22:
‘’….ΑΡΘΡΟ 7Ο –Αποτελζςματα-Κατακφρωςη-Ματαίωςη διαγωνιςμοφΕπζκταςη Ζργου.
1. Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςε όποιον προςφζρει το
υψηλότερο ενιαίο ποςοςτό απόδοςησ άνω του 15 τοισ εκατό (>15%) ςτο
Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, επί όλων των τιμϊν-χρεϊςεων...ϋϋ
Σα παραπάνω δθλϊνουν κατά ςαφι τρόπο, ότι το Δ.Λ.Σ.Μ., παρά το γεγονόσ ότι
είχε τθν εκ
του νόμου δυνατότθτα να προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ χωρίσ
δθμοςιότθτα λόγω του προχπολογιςμοφ του ζργου, επζλεξε τθν δθμοςιοποίθςθ
τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και ηιτθςε τθν υποβολι γραπτϊν προςφορϊν με
ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο από οιονδιποτε ικελε ενδιαφερκεί. Θ ολοκλιρωςθ
όμωσ τθσ διαδικαςίασ ζγινε με τρόπο απευκείασ ανάκεςθσ , το οποίο ςυνιςτά
αςυνζπεια τθσ υπθρεςίασ .
2. Θ δθμοςιοποίθςθ ζγινε με ανάρτθςθ τθν Παραςκευι 21.8.2015 ςτισ 19:13. Θ
ταχκείςα προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν ιταν θ Δευτζρα 24.8.2015 ςτισ
11:00. Ιτοι, μεςολαβοφςαν 2,5 μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ολίγεσ ϊρεσ τθσ
εργαςίμου Δευτζρασ .
Σο γεγονόσ αυτό κακιςτοφςε απαγορευτικι τθν ςυμμετοχι ενδιαφερομζνων, οι
οποίοι δεν είχαν λάβει προθγουμζνωσ γνϊςθ τθσ διαδικαςίασ, δεδομζνου ότι
εηθτικθ να κατατεκοφν φάκελοι υποψθφιοτιτων με διάφορα δικαιολογθτικά.
3. Θ Απόφαςθ 73/2015 ανάκεςθσ του ζργου τθσ κασ Προζδρου του Δ.Λ.Σ.Μ. με
θμερομθνία 31.8.2015 αναφζρει:
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‘’…..Θζμα: «Ζγκριςθ διενζργειασ τθσ παροχισ υπθρεςίασ για τθν «Υποδοχι
ςτερεϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων πλοίων, που προςεγγίηουν τθ καλάςςια
περιοχι αρμοδιότθτασ του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου μζςω Απ’ Ευκείασ Ανάκεςθ,
Προυπολογιςμοφ 22.751,95 ευρϊ»…’’
Θ Απόφαςθ αναφζρεται ςε μία απευκείασ ανάκεςθ, ενϊ θ ακολουκθκείςα
διαδικαςία ιταν διαγωνιςτικι, όπωσ προαναλφκθκε.
4. το αναρτθκζν πρωτογενζσ αίτθμα του Δ.Λ.Σ.Μ. αναφζρονται ωσ ςτερεά
απόβλθτα τα μθ επικίνδυνα και τα επικίνδυνα (βλ. π.χ. ςελ.10, ζκτθ
παράγραφο).
τθν Απόφαςθ 73/2015 ανάκεςθσ του ζργου τθσ κασ Προζδρου του Δ.Λ.Σ.Μ. με
θμερομθνία 31.8.2015 αναφζρονται μόνο τα ςτερεά μθ επικίνδυνα απόβλθτα.

Κατόπιν των παραπάνω, θ Ρ.Α.Λ. κεωρεί ότι θ διαδικαςία ανάκεςθσ του ζργου
«Τπθρεςίεσ ευκολιών υποδοχισ ςτερεών αποβλιτων πλοίων, που
προςεγγίηουν τθν καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Σαμείου Μυκόνου» από το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου πάςχει και
χριηει ακφρωςθσ και επανάλθψθσ.

Τα μειοψθφίςαντα Μζλθ κκ. Δ.Μπαντιάσ, Κ.Βαλλεράσ και Γ.Βαγγζλασ αιτιολογοφν
τθν ψιφο τουσ ωσ εξισ:

1. Ωσ προσ τον πρϊτο λόγο τθσ καταγγελίασ, ςυνάπτονται με τθν υποβλθκείςα
ειςιγθςθ. Ειδικότερα, από τον ςυνδυαςμό των διατάξεων των άρκρων 15, παρ.
η και 144 παρ.3 του Ν. 4281/2014, προκφπτει ότι θ ανακζτουςα αρχι δφναται
χωρίσ καμία δθμοςιότθτα, να επιλζξει τον ανάδοχο που κεωρεί αξιόπιςτο να
εκτελζςει τθν υπθρεςία που του ανακζτει.
Επίςθσ, παρά τον αντίκετο ιςχυριςμό τθσ καταγγζλουςασ εταιρείασ, το Δ.Λ.Σ.
Μυκόνου μποροφςε, όπωσ και ζπραξε, να διαβουλευκεί και με ζναν οικονομικό
φορζα για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ, εφόςον θ οικονομικι του προςφορά
ιταν εντόσ των ορίων του προχπολογιςμοφ του ζργου, όπωσ ςυνζβθ ςτθν
παροφςα περίπτωςθ. Σο γεγονόσ ότι το Δ.Λ.Σ. Μυκόνου δθμοςίευςε το αίτθμα
ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ΚΘΜΔΘ τθν Παραςκευι 21.08.2015 και
ϊρα 19:13 για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ με καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν τθν Δευτζρα 24.08.2015 και ϊρα 11:00, δεν αντίκειται
ςτο Νόμο, εφόςον θ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ δεν υπόκειται ςε
χρονικζσ προκεςμίεσ.
φμφωνα με τα παραπάνω, τα ανωτζρω μειοψθφιςαντα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ.
αποφαίνονται ότι παρόλον ότι οι ενζργειεσ του Δ.Λ.Σ.Μ. δθμιουργοφν εικόνα
προχειρότθτασ και παλινωδιϊν που δεν ςυνάδει με τθν ςοβαρότθτα του
κζματοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του λιμζνα και τθν προςταςία του
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περιβάλλοντοσ, το Δ.Λ.Σ. Μυκόνου δεν παραβίαςε τα όςα ορίηει θ Νομοκεςία
ςχετικά με τον πρϊτο λόγο τθσ καταγγελίασ.
2. Ωσ προσ τον δεφτερο λόγο τθσ καταγγελίασ, ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα
ειςιγθςθ, παρά τθν αντίκετθ άποψθ του Δ.Λ.Σ.M. ςτθν ανατεκείςα υπθρεςία με
τθν από 14.09.2015 φμβαςθ μεταξφ του Δ.Λ.Σ.Μ. και τθσ αναδόχου εταιρείασ
ANTIPOLLUTION ΑΝΕ, τα μειοψθφιςαντα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. αποφαίνονται ότι ςτισ
υποχρεϊςεισ τθσ αναδόχου εταιρείασ οπωςδιποτε περιλαμβάνεται και θ
ανάκεςθ τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ των Επικινδφνων Αποβλιτων χωρίσ επί
πλζον επιβάρυνςθ, δθλαδι ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει το οικονομικό
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ να υπερβαίνει, το ποςό των 22.751,95 €,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (23%).
Σο μειοψθφίςαν Μζλοσ κ. Π. Αμοφργθσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα
κατωτζρω:
1. Επί του πρώτου λόγου τθσ αναφοράσ:
Σο άρ. 15, παρ. 13, περ. η’ του ν. 4281/2014ορίηει:η) «Απευκείασ ανάκεςθ» είναι θ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ χωρίσ εκ των προτζρων δθμοςιότθτα, ςτο πλαίςιο
τθσ οποίασ οι ανακζτουςεσ αρχζσ / οι ανακζτοντεσ φορείσ ανακζτουν ςτον
οικονομικό φορζα τθσ επιλογισ τουσ, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ και διαβοφλευςθσ με
ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
144.
Σο άρ. 144ορίηει:Απευκείασ ανάκεςθ
1. Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ), είναι ίςθ
ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. Επιτρζπεται, επίςθσ,
για τθν ανάκεςθ τμιματοσ ι τμθμάτων ςφμβαςθσ μεγαλφτερθσ αξίασ, εφόςον θ
ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία των ςυγκεκριμζνων τμθμάτων δεν υπερβαίνει το ποςό
του προθγουμζνου εδαφίου οφτε το 20 % τθσ ςυνολικισ αξίασ όλων των τμθμάτων
τθσ ςφμβαςθσ. Ο υπολογιςμόσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ για τισ ανάγκεσ
τθσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ παραγράφου γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 25.
2. Η απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ/ του ανακζτοντοσ φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ
ςυλλογικοφ οργάνου για τον ςκοπό αυτό.
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3. Η απευκείασ ανάθεςη ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα γίνεται με κριτήρια
τη δυνατότητα τησ καλήσ και ζγκαιρησ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ από τον ανάδοχο
και την οικονομική του προςφορά.
4. Μετά την ζκδοςη τησ απόφαςησ απευκείασ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι/ανακζτων φορζασ δημοςιεφει αυτή ςτο ΚΗΜΔΗ, ςφμφωνα με το άρκρο
152. Η απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ` ελάχιςτο:
α) τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του
ανακζτοντοσ φορζα, β) περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ
τθσ, γ) όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο
ανατίκεται θ ςφμβαςθ, δ) κάκε άλλθ πλθροφορία που κρίνει απαραίτθτθ θ
ανακζτουςα αρχι/ο ανακζτων φορζασ.
5. Αν παραβιαςθεί η υποχρζωςη τησ παραγράφου 4, η ςφμβαςη είναι
αυτοδίκαια άκυρη.
Σο άρ. 152 ορίηει:
Δθμοςιότθτα ςε εκνικό επίπεδο
1. Οι αναθζτουςεσ αρχζσ/αναθζτοντεσ φορείσ δημοςιεφουν τισ προκθρφξεισ και
διακθρφξεισ

ι

αποφάςεισ

απευθείασ

ανάθεςησ

δημοςίων

ςυμβάςεων,

ανεξάρτθτα από τθν εκτιμϊμενθ αξία τουσ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 139, ςτο ΚΗΜΔΗ και
ςτθν ιςτοςελίδα τουσ, εφόςον διακζτουν, μζςω διαφλου αυτοματοποιθμζνθσ
διανομισ (RSSFEED). Οι προκθρφξεισ περιλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που
αναφζρονται ςτο άρκρο 39 και γίνεται χριςθ των προτφπων που εκδίδονται από
τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 15.
2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ δθμοςιεφουν προκιρυξθ (περίλθψθ
διακιρυξθσ) δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτον περιφερειακό και τοπικό τφπο, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Α` 68), κακϊσ και τισ κείμενεσ κατά τθ δθμοςίευςθ
του παρόντοσ νόμου διατάξεισ περί υποχρεωτικισ δθμοςιοποίθςθσ δια του
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περιφερειακοφ και τοπικοφ τφπου διαγωνιςμϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, υπό τθν
ζννοια του άρκρου 15 του Μζρουσ Β` του παρόντοσ.
3. Οι προκθρφξεισ και διακθρφξεισ δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ παραγράφου 1
πρζπει να φζρουν Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) ςτο
ΚΗΜΔΗΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 139.
4. Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων τθσ παραγράφου 2 βαρφνει τθν ανακζτουςα
αρχι/τον ανακζτοντα φορζα.

Από τισ ανωτζρω διατάξεισ προκφπτει ότι οι προχποκζςεισ τθσ
διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ είναι: 1. το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ να είναι
μζχρι 20.000 ευρϊ, 2.να γίνει ζρευνα αγοράσ και διαβοφλευςθ με ζναν ι
περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ,3.θ ανάκεςθ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο φορζα να
γίνει με κριτιριατθ δυνατότθτα τθσ καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
από τον ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά και τζλοσ 4.θ απόφαςθ τθσ
απευκείασ ανάκεςθσ να δθμοςιευκεί ςτο ΚΘΔΜΘ.
Εν προκειμζνω, τθρικθκαν όλεσ οι προχποκζςεισ τθσ διαδικαςίασ
απευκείασ ανάκεςθσ. Ειδικότερα, θ ανάρτθςθ πρωτογενοφσ ερωτιματοσ ςυνιςτά
τθν πλιρωςθ τθσ δεφτερθσ προχπόκεςθσ, κακϊσ ο νόμοσ δεν κζτει ςυγκεκριμζνο
τρόπο διαβοφλευςθσ ι ζρευνασ αγοράσ, επομζνωσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να επιλζξει τον τρόπο με τον οποίο κα διαβουλευκεί ι κα
κάνει ζρευνα αγοράσ

με ζναν

ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ,

κακώσαναφζρεται ρθτά θ δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να προβεί ςε
διαβοφλευςθ και με ζνα μόνο φορζα.
Επιπλζον, ςτθν απευκείασ ανάκεςθ δεν τίκεται καμία προκεςμία όπωσ
τίκεται για όλεσ τισ άλλεσ διαδικαςίεσ ςτο άρκρο 145, επομζνωσ θ ζρευνα αγοράσ
δια τθσ ςυλλογισ προςφορϊν από ζναν ι περιςςότερουσ φορείσ μπορεί να λάβει
χϊρα ςε όποια προκεςμία κρίνει πρόςφορθ θ Ανακζτουςα Αρχι, όπωσ εν
προκειμζνω εντόσ τριϊν εργαςίμων ωρϊν. Η ανάρτθςθ του πρωτογενοφσ
ερωτιματοσ, δθλαδι, δεν αποτελεί τιρθςθ δθμοςιότθτασ,αλλά τρόπο ζρευνασ
αγοράσ/διαβοφλευςθσ, επομζνωσ πλθροφται το ςυςτατικό του οριςμοφ τθσ
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απευκείασ ανάκεςθσ ςτο

άρ. 15, παρ. 13 η’ «χωρίσεκ των προτζρων

δθμοςιότθτα».Θ μόνθ απαιτοφμενθ τιρθςθ δθμοςιότθτασ ςτθν απευκείασ ανάκεςθ
είναι θ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςτο ΚΘΔΜΘ που όντωσ
πραγματοποιικθκε (ΑΔΑ 7Μ7ΘΟΡ0Ρ-ΗΒ0).
Ενόψει των ανωτζρω ο 1οσ λόγοσ προβάλλεται αβάςιμα.

2. Επί του δεφτερου λόγου τθσ αναφοράσ:
Όπωσ αναφζρεται και ςτθν υπ’αρ. πρωτ. 637/9.11.2015 Ειςιγθςθ του
Ειςθγθτοφ , κου Γ. Παπαδόπουλου, από τθ μελζτθ του φακζλου προκφπτει ότι ςτθν
ανατεκείςα ςτον φορζα υπθρεςία περιλαμβάνεται και θ μεταφορά επικίνδυνων
αποβλιτων, ςε καμία όμωσ περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει το ποςό των 22.751,95
ευρϊ πλζον ΦΠΑ, ωσ εκ τοφτου και ο 2οσ λόγοσ προβάλλεται αβάςιμα.
Ενόψει των ανωτζρω, ςυντάςςομαι με τθν υπ’αρ. πρωτ. 637/9.11.2015
ειςιγθςθ του Ειςθγθτοφ, κου Γ. Παπαδόπουλου και κεωρϊ ότι θ υπ’αρ. πρωτ.
545/11.9.2015 αναφορά πρζπει να απορριφκεί ωσ αβάςιμθ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Ρ.Α.Λ.

Κακ.Κ.Ι. Μουτηοφρθσ

