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          ΑΠΟΦΑΘ  3/ 2016 
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  43θ 

ΘΕΜΑ 7ο:   Ζγγραφο τθσ εταιρείασ «Σεχνικι Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ Α.Ε.» με 
αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 21/14.1.2016 για τθν  διαδικαςία ανάκεςθσ του 
ζργου «Παροχι Ολοκλθρωμζνων Τπθρεςιών Προςταςίασ Θαλαςςίου 
Περιβάλλοντοσ για τθ καλάςςια περιοχι του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Σαμείου άμου»(Ειςθγιτρια: κα Α. Μακρυγιάννθ) 

 
τισ 12 Φεβρουαρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 12:00, ςτo Ίδρυμα Αικατερίνθσ 
Λαςκαρίδθ οδόσ 2ασ Μεραρχίασ 36 &  Ακτισ Μουτςοποφλου, Πειραιάσ ςυνιλκαν ςτθ 43θ 
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 των κεμάτων τθσ 
Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 
 ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:  
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 

2. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

3. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

4. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

5. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 

6. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

1. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά      

2. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

3. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου                                        

 

 

Θ Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 
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Με ζγγραφο τθσ προσ τθν Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 21/14.01.2016), 
θ Εταιρεία  «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε.» (EPE) καταγγζλλει το 
Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο  άμου για τθν διαδικαςία που ακολοφκθςε κατά τθν 
ανάκεςθ τθσ παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προςταςίασ καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ. υγκεκριμζνα, θ καταγγζλλουςα εταιρεία 
διαμαρτφρεται γιατί παρά τισ πολλαπλζσ και ζγκαιρεσ ενζργειεσ τθσ δεν τθσ 
κοινοποιικθκε ποτζ θ πρόςκλθςθ ςχετικά με  τθν ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ 
τθσ προαναφερόμενθσ υπθρεςίασ, με αποτζλεςμα να μθν τθσ δοκεί θ δυνατότθτα 
να υποβάλει  οικονομοτεχνικι προςφορά. Σζλοσ αναφζρει, ότι θ διαδικαςία που 
ακολουκικθκε παραβιάηει τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και τουσ όρουσ διαςφάλιςθσ 
του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και δεν πλθροί τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και 
διαφάνειασ που οφείλει να τθρεί ο φορζασ ανάκεςθσ του ζργου ι τθσ υπθρεςίασ. 
Ιςχυρίηεται μάλιςτα, ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν διαςφαλίςτθκε θ 
υποβολι τθσ καλφτερθσ προςφοράσ από οικονομικισ και τεχνικισ άποψθσ και θ 
εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ με τθν παροχι βζλτιςτων υπθρεςιϊν για 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 6/19.1.2016 ανζκεςε 

ςτθν Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι 

γραπτισ ειςιγθςθσ. Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο τθσ Ειςθγιτριασ με 

αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 58/8.2.2016 και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε διαλογικι 

ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ.  

Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι το υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ 
Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ τθσ Ειςθγιτριασ, που ορίηονται ςτο 
άρκρο 8α του Ν.4150/2013, όπωσ ιςχφει ςιμερα, και ειδικότερα ςτο εδάφιο που 
ορίηει ότι θ Ρ.Α.Λ. είναι μεταξφ άλλων αρμόδια για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κυρίωσ 
ςε ςχζςθ με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθν διαχείριςθ παραπόνων, κακϊσ και τθσ 
παρακολοφκθςθσ των όρων των ςυμβάςεων αυτϊν. 

  

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

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(εκτόσ τησ οριςθείςασ Ειςηγήτριασ, η οποία απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα, 
ςφμφωνα με άρθρο 43, παρ.5 εδ.β΄ του Ν.4150/2013) 

τθν ςυγκεκριμζνθ καταγγελία προσ τθν Ρ.Α.Λ. αναφζρονται αιτιάςεισ ωσ προσ τθν 
μθ τιρθςθ τθσ νόμιμθσ διαδικαςίασ αναφορικά με τθν παραχϊρθςθ δθμόςιασ 
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λιμενικισ υπθρεςίασ ςε τρίτον. Νομίμωσ και παραδεκτϊσ καλείται θ Ρ.Α.Λ. να 
προβεί ςτθν εξζταςθ των λόγων τθσ ςυγκεκριμζνθσ αναφοράσ-καταγγελίασ. 

Σο Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο άμου, ωσ Φορζασ Διαχείριςθσ Λιμζνα ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτθν Κ.Τ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412Β’/06-03-2009), ζχει το 
δικαίωμα να ανακζτει τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προςταςίασ του 
καλάςςιου περιβάλλοντοσ, ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ, ςε ιδιϊτθ. τθ ςυγκεκριμζνθ 
δε περίπτωςθ θ διαδικαςία που ακολουκικθκε είναι αυτι τθσ απευκείασ ανάκεςθσ 
κακϊσ το κόςτοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ανιλκε ςτο ποςό των 4.988,00 ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (23%), και επομζνωσ είναι εντόσ του 
προβλεπόμενου ορίου τθσ απευκείασ ανάκεςθσ από τον φορζα διαχείριςθσ ςτον 
ανάδοχο. 

Σζλοσ, ςτο άρκρο 144, παρ. 3 του Ν. 4281/2014  ορίηεται ότι «η απευθείασ ανάθεςη 
ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα γίνεται με κριτήρια την δυνατότητα τησ καλήσ 
και ζγκαιρησ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ από τον ανάδοχο και την οικονομική του 
προςφορά». 

Από τον ςυνδυαςμό των ανωτζρω ιςχυουςϊν διατάξεων, προκφπτει ότι θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται χωρίσ καμία δθμοςιότθτα, να επιλζξει τον ανάδοχο που 
κεωρεί αξιόπιςτο να εκτελζςει τθν υπθρεςία που του ανακζτει. 

Επομζνωσ  θ διαδικαςία που τθρικθκε από το Δ.Λ.Σ. άμου είναι κακόλα νόμιμθ. 

 

       

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

 
                    
                                                                                                 Κακ.Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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