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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 69/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 0 η  

 
ΘΕΜΑ 7ο: Εξζταςη Καταγγελίασ τεχνικήσ εταιρίασ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗ & ΙΑ Ε.Ε ωσ αναδόχου του 

ζργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΧΕΡΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΗ ΡΟΔΑ», τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κζρκυρασ Α.Ε. 

 

Σθν 5θ Οκτωβρίου 2018, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 14:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 40θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ   

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά τθν υπ’ αρικ. 
πρωτ. ΡΑΛ 243/07.02.18 επιςτολι του κ. του ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗ νόμιμου εκπροςϊπου και 
διαχειριςτι τθσ τεχνικισ εταιρίασ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗ & ΙΑ Ε.Ε. (εφεξισ: Καταγγζλλουςα), 
αναδόχου του ζργου που προκιρυξε θ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κερκφρασ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) 
με τίτλο «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΘ ΧΕΡΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΘ 
ΗΩΝΘ ΣΘ ΡΟΔΑ», με τθν οποία κοινοποιικθκε ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) θ 
Ζνςταςθ που υπζβαλε θ Καταγγζλλουςα ενϊπιων του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κατά τθσ με αρικ. 
πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 απόφαςθσ ζκπτωςθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
03.10.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 15/06/2017 προκθρφχκθκε, από τθν Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κζρκυρασ Α.Ε., ανοικτόσ 
θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ ζργου, με τίτλο 
«Αποκατάςταςθ λειτουργικϊν βακϊν και παράκτιασ περιοχισ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ τθσ 
Ρόδασ (Π.Δ.Ε. 2016Ε18900064)» και εκτιμϊμενθ αξία «150.431,59 Ευρϊ (με ανακεϊρθςθ 
και Φ.Π.Α.)», με ανάρτθςθ του κειμζνου τθσ διακιρυξθσ ςτον θλεκτρονικό ιςτότοπο του 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (εφεξισ: ΚΗΜΔΗ), με Μοναδικό 
Κωδικό – ΑΔΑΜ: 17PROC001534748 – (Περιγραφι με όρουσ CPVS *45241000-8]-
Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για λιμάνια) – και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 
τθν 20θ Ιουλίου 2017. 

2) τισ 19/10/2017, ςτα γραφεία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., υπεγράφθ από τα μζρθ, ιτοι: μεταξφ των 
νομίμων εκπροςϊπων α) τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ςυμβατικϊσ καλοφμενθ ωσ εργοδότθσ και β) τθσ 
Μιχαιλ Μιάρθσ & ΙΑ Ε.Ε., ςυμβατικϊσ καλοφμενθ ωσ ανάδοχοσ, θ φμβαςθ Καταςκευισ του 
εν κζματι Ζργου. 

3) τισ 09/11/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2742/5.0/09.11.17 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλλε ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αίτθμα ζγκριςθσ χρονοδιαγράμματοσ του 
ζργου, το οποίο αίτθμα ο Ανακζτων Φορζασ (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) απεδζχκθ ςτισ 13.11.2017. Σο 
προαναφερκζν χρονοδιάγραμμα (2017) ορίηει ωσ χρόνο εγκατάςταςθσ του εργολάβου τθν 
περίοδο από 20.10.2017 ζωσ 10.11.2018, μετά το πζρασ τθσ οποίασ άρχεται θ περίοδοσ των 
εργαςιϊν, ιτοι από 10.11.2017 ζωσ 06.12.2017, χρόνοσ που ταυτίηεται με τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ. 

4) τισ 10/11/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2748/1.6.5/10.11.17 ζγγραφο, το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Κζρκυρασ, όριςε τισ περικλειόμενεσ από ςυγκεκριμζνα ςτίγματα περιοχζσ ωσ 
κζςεισ απόρριψθσ των βυκοκορθμάτων του λιμζνα Ρόδασ και εηιτθςε τθν παροχι ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ από α) τθ Διεφκυνςθ Λιμενικϊν & Κτιριακϊν Τποδομϊν του ΤΝΑΝΠ, β) τθν 
Τδρογραφικι Τπθρεςία του ΠΝ, γ) το Σμιμα Περιβάλλοντοσ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων 
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και δ) το Σμιμα Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ & Τγειονομικοφ Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Ιονίων 
Νιςων. 

5) τισ 27/11/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2831/5.0/27.11.17 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλλε ςτον Ανακζτοντα Φορζα αίτθμα ζγκριςθσ του 1ου λογαριαςμοφ Πιςτοποίθςθσ 
Πλθρωμισ Εκτελεςμζνων Εργαςιϊν. φμφωνα με το εν λόγω ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
ιςχυρίηεται ότι ζχει εκτελεςτεί περί το α) 40,5% των εκςκαφϊν του πυκμζνα καλάςςθσ ςε 
εδάφθ κατθγορίασ Β (ΛΙΜ 1210), ιτοι: 6.479,2 εκ των εγκεκριμζνων 16.000 m3 και β) 40,3% 
των καλάςςιων μεταφορϊν, ιτοι: 19.337 εκ των εγκεκριμζνων 48.000 m3Nmile. Ο 
προαναφερκείσ λογαριαςμόσ δεν φζρει τθν υπογραφι του Ανακζτοντοσ Φορζα. 

6) τισ 01/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2878/5.0/01.12.17 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλε ςτον Ανακζτοντα Φορζα αίτθμα παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ του εν κζματι 
ζργου μζχρι τθν 30θ Μαρτίου 2018. Οι εντόσ του προαναφερκζντοσ εγγράφου 
δικαιολογθτικοί περί παρατάςεωσ λόγοι τουσ οποίουσ επικαλείται θ καταγγζλλουςα είναι α) 
θ κακυςτζρθςθ ζγκριςθσ ςτίγματοσ απόρριψθσ βυκοκορθμάτων κατά ζνα μινα από τθν 
θμερομθνία (19.10.2017) υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και β) οι δφςκολεσ επικρατοφςεσ ςτθν 
περιοχι καιρικζσ ςυνκικεσ, κακιςτϊντασ τισ ςυμβατικζσ εργαςίεσ αδφνατεσ. 

7) τισ 04/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2885/5.0/04.12.17 ζγγραφο, ο Ανακζτων 
Φορζασ εηιτθςε από τθν καταγγζλλουςα να επιςπεφςει τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν. 

8) τισ 11/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2936/5.0/11.12.17 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υποβάλλει ςτον Ανακζτοντα Φορζα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν (εφεξισ: ΑΠΕ) 
– τακτοποιθτικόσ (ο οποίοσ περιλαμβάνει· (α) τισ επιμετρθμζνεσ ποςότθτεσ των 
υλοποιθκζντων εργαςιϊν και (β) προμετρθμζνεσ ποςότθτεσ των προσ υλοποίθςθ εργαςιϊν). 
το υνοπτικό Δελτίο τοιχείων Ζργου, το οποίο ςυνοδεφει τον προαναφερκζντα ΑΠΕ, 
αναφζρεται ότι υπάρχει αίτθμα για παράταςθ. Ο παρόν ΑΠΕ δεν φζρει τθν υπογραφι του 
Ανακζτοντοσ Φορζα. 

9) τισ 11/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2937/5.0/11.12.17 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλλε ςτον Ανακζτοντα Φορζα αίτθμα ζγκριςθσ τθσ 2θσ Αναλυτικισ Επιμζτρθςθσ του εν 
κζματι ζργου. φμφωνα με το εν λόγω ζγγραφο, ο Ανακζτων Φορζασ καλείται να 
πιςτοποιιςει τθν επιμζτρθςθ του· α) 59,5% των εκςκαφϊν του πυκμζνα καλάςςθσ ςε εδάφθ 
κατθγορίασ Β (ΛΙΜ 1210), ιτοι: 9.520,8 εκ των εγκεκριμζνων 16.000 m3 και β) 59,7% των 
καλάςςιων μεταφορϊν, ιτοι: 28.662,4 εκ των εγκεκριμζνων 48.000 m3Nmile. Η εν λόγω 
επιμζτρθςθ δεν φζρει τθν υπογραφι του Ανακζτοντοσ Φορζα. 

10) τισ 11/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2938/5.0/11.12.17 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλλε ςτον Ανακζτοντα Φορζα αίτθμα ζγκριςθσ του 2ου λογαριαςμοφ Πιςτοποίθςθσ 
Πλθρωμισ Εκτελεςμζνων Εργαςιϊν. φμφωνα με το εν λόγω ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
ιςχυρίηεται ότι ζχει εκτελεςτεί το· α) 100% των εκςκαφϊν του πυκμζνα καλάςςθσ ςε εδάφθ 
κατθγορίασ Β (ΛΙΜ 1210), ιτοι: 16.000 εκ των εγκεκριμζνων 16.000 m3 και β) 100% των 
καλάςςιων μεταφορϊν, ιτοι: 48.000 εκ των εγκεκριμζνων 48.000 m3Nmile. Ο 
προαναφερκείσ λογαριαςμόσ δεν φζρει τθν υπογραφι του Ανακζτοντοσ Φορζα. 

11) τισ 18.12.2017, με τθν υπ’ αρικ. 174/2017 Πράξθ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.· 
α) εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του εν κζματι ζργου, β) επιςτρζφει τον 2ο Λογαριαςμό του εν λόγω 
ζργου  ςτον Ανάδοχο προσ διόρκωςθ και λιψθ βακυμετρικϊν και επιμετρθτικϊν διατομϊν 
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και γ) εγκρίνει τθν αιτοφμενθ από τον ανάδοχο προκεςμία περαίωςθσ του ζργου μζχρι 
αιτθκείςα θμερομθνία, ιτοι: 31.12.2017. 

12) τισ 19/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 3012/5.0/19.12.17 ζγγραφο, – ςε ςυνζχεια του 
υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2885/5.0/04.12.17 εγγράφου – ο Ανακζτων Φορζασ επικαλοφμενοσ τα 
Άρκρα 58 §2 και §7, 60 και 61 §4 του Ν.3669/2008 διατάςςει με ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΑΓΗ τθν 
καταγγζλλουςα να ανταποκρικεί ςτισ εγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ των ςυμβαςιοποιθμζνων 
εργαςιϊν, ιτοι: τςιμεντοςτρϊςεισ – ςκυροδετιςεισ ανωδομϊν λιμενικϊν ζργων και 
λικορριπϊν. 

13) τισ 21/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 3042/5.0/21.12.17 ζγγραφο, – ςε ςυνζχεια των 
υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2885/5.0/04.12.17 και ΟΛΚΕ 3012/5.0/19.12.17 εγγράφων  – ο 
Ανακζτων Φορζασ επικαλοφμενοσ τα Άρκρα 58 §2 και §7, 60 και 61 §4 του Ν.3669/2008 
διατάςςει με 2θ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΑΓΗ τθν καταγγζλλουςα να ανταποκρικεί ςτισ εγκεκριμζνεσ 
προκεςμίεσ των ςυμβαςιοποιθμζνων εργαςιϊν ιτοι: ςτισ υποδεικνυόμενεσ ςκυροδετιςεισ 
και ςτθ ςυνζχιςθ των βυκοκοριςεων τθσ λιμενολεκάνθσ. 

14) τισ 27/12/2017, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 3056/5.0/27.12.17 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
αιτικθκε ςτον Ανακζτοντα Φορζα τθν χοριγθςθ των εκ του Ν.2971/2001 αδειϊν 
τςιμεντόςτρωςθσ, ςκυροδζτθςθσ ανωδομϊν και λικοριπϊν. 

15) τισ 05/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 23/5.0/05.01.18, ο Ανακζτων Φορζασ 
επικαλοφμενοσ τα Άρκρα 60 και 61 του Ν.3669/2008 διατάςςει με ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ τθν 
καταγγζλλουςα να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ που περιγράφονται ςτισ προαναφερκείςεσ 
ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΓΕ ςε χρονικι διάρκεια 10 θμερϊν, ιτοι μζχρι και τθν Πζμπτθ 18.01.2018. 

16) τισ 10/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 74/6.1/10.01.18 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλε ςτον Ανακζτοντα Φορζα ζνςταςθ κατά τθσ υπ’ αρικ. Πρωτ. ΟΛΚΕ 23/5.0/05.01.18 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ, ιςχυριηόμενθ ότι θ εν λόγω ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ είναι αόριςτθ – άκυρθ 
και παράνομθ, ςφμφωνα με τουσ αναλυτικϊσ διαλαμβανόμενουσ ςε αυτι (ζνςταςθ) λόγουσ. 

17) τισ 18/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 116/5.0/18.01.18 ζγγραφο, ο Ανακζτων Φορζασ 
αποφάςιςε τθν α) επιβολι ποινικισ ριτρασ, φψουσ 4.345,29 ευρϊ, εισ βάροσ τθσ 
καταγγζλλουςασ, επικαλοφμενθ υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του εν 
κζματι ζργου, και β) κατάπτωςθ υπζρ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. τθσ προαναφερκείςασ ποινικισ 
ριτρασ. 

18) τισ 18/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλε ςτον Ανακζτοντα Φορζα, κατ’ Άρκρον 137§1 του Ν.4412/2016 (ςφμφωνα με τθν 
υποβλθκείςα Διλωςθ επζχει κζςθ όχλθςθσ), Διλωςθ ταλίασ Μθχανθμάτων και Αργίασ 
Προςωπικοφ. φμφωνα με τα εντόσ τθσ Δθλϊςεωσ διαλαμβανόμενα, θ καταγγζλλουςα 
αναφζρει ότι· «…μζχρι ςιμερα 16.01.2018 δεν μου ζχουν χορθγθκεί οι απαιτοφμενεσ εκ του 
νόμου άδειεσ για να προχωριςω δια τθσ νομίμου οδοφ ςτθν καταςκευι – ολοκλιρωςθ του 
ζργου με αποτζλεςμα να ζχω υποςτεί τεράςτια οικονομικι επιβάρυνςθ λόγω αναςτολισ των 
εργαςιϊν τθν οποία αξιϊνω με το παρόν ζγγραφό μου» και δεν υπιρξε εξζλιξθ 
αντιμετϊπιςθσ ςε ςειρά κεμάτων όπωσ α) «θ αδυναμία εκτζλεςθσ εργαςιϊν χωρίσ τθν 
ζγκριςθ μελζτθσ εφαρμογισ από τθν τεχνικι υπθρεςία…», β) «θ μθ ςφνταξθ και ζγκριςθ 1ου 
Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν, ο οποίοσ πρζπει να καλφπτει τισ αυξιςεισ ςε 
ςυμβατικζσ ποςότθτεσ και να περιλάβει τισ νζεσ υπερςυμβατικζσ εργαςίεσ που ζχουμε κλθκεί 
να εκτελζςουμε για τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ του ζργου, ςχζδιο του οποίου ςασ ζχω 
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προτείνει…», γ) «θ αδυναμία εκτζλεςθσ εργαςιϊν που αφοροφν λικορριπζσ, φφαλεσ 
ςκυροδετιςεισ και ανωδομζσ χωρίσ τισ απαιτοφμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κατά 
περίπτωςθ άδειεσ,» και δ) «θ μθ χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ για τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ λόγω ζλλειψθσ απαιτοφμενων αδειϊν και δυςμενϊν καιρικϊν 
ςυνκθκϊν (χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου), ςχετικι αίτθςθ για παράταςθ…» δεν τθσ ζχει 
χορθγθκεί θ παράταςθ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν. 

19) τισ 18/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18 ζγγραφο, ο Ανακζτων Φορζασ 
απιντθςε ςτθν προαναφερκείςα Διλωςθ ταλίασ Μθχανθμάτων και Αργίασ του Προςωπικοφ 
τθσ καταγγζλλουςασ αποκροφοντασ, όπωσ αναφζρεται, το αιτιολογικό τθσ και επιπλζον 
καλϊντασ τθν καταγγζλλουςα να προςκομίςει· 1) τα, κατ’ Άρκρον 137§2β του Ν.4412/2016, 
δικαιολογθτικά ιτοι: ζγγραφο ιδιοκτθςίασ - ζτοσ καταςκευισ - ζτοσ αγοράσ εκάςτου 
μθχανιματοσ, αναπόςβεςτθ λογιςτικι αξία, προβλεπόμενθ χρονικι περίοδο απαςχόλθςθσ 
εκάςτου μθχανιματοσ, μιςκωτιρια ςυμβόλαια για τον μθ ιδιόκτθτο εξοπλιςμό, 2) το 
θμερολόγιο του ζργου, 3) τα ςυμφωνθτικά αναφορικά με το αναφερκζν ςτθ εν λόγω Διλωςθ 
προςωπικό που απαςχολικθκε ι απαςχολείται ςτο εν κζματι ζργο και λοιπζσ άλλεσ 
εξθγιςεισ. 

20) τισ 22/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 ζγγραφο, ο Ανακζτων Φορζασ 
κθρφςςει, ςφμφωνα με τα Άρκρα 60 και 61 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’/2008), τθν 
καταγγζλλουςα ζκπτωτθ επικαλοφμενθ: α) τθ μθ ςυμμόρφωςθ τθσ καταγγζλλουςασ ςτθν 
χορθγθκείςα με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 74/5.0/05.01.18 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ζγγραφο 
προκεςμία (18.01.2018) ολοκλιρωςθσ του ζργου και β) το γεγονόσ ότι το πλωτό ςυνεργείο 
τθσ καταγγζλλουςασ βριςκόταν κατά τθ διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου αρχικά ςτο λιμάνι 
Ημερολιάσ και εν ςυνεχεία ςτο Νζο Λιμζνα Κζρκυρασ. 

21) τισ 24/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 169/5.0/24.01.18 ζγγραφο, ο Ανακζτων Φορζασ 
επζςτρεψε ςτθν καταγγζλλουςα τθν, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2937/5.0/11.12.17, 2θ Αναλυτικι 
Επιμζτρθςθ και τον, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2938/5.0/11.12.17, 2ο Λογαριαςμό Πιςτοποίθςθσ 
του Ζργου, προσ διόρκωςθ και ςυμπλιρωςθ, κακϊσ όπωσ αναφζρεται ςτο εν λόγω ζγγραφο 
δεν προςκομίςτθκαν τα απαιτοφμενα επιμετριτικά ςτοιχεία και ςχζδια. 

22) τισ 29/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 233/5.0/29.01.18 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλε ζνςταςθ, κατά τθσ με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 116/5.0/18.01.18 απόφαςθσ περί επιβολισ 
ποινικισ ριτρασ, ενϊπιων του Δ.. και τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

23) τισ 29/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 234/5.0/29.01.18 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλε αίτθμα όχλθςθσ προσ το Δ.. και τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. περί 
υπερθμερίασ ωσ προσ τθν αποδοχι τθσ 2θσ πιςτοποίθςθσ – λογαριαςμοφ βάςει τθσ παρ. 8 
Άρκρο 152 Ν.4412/2016.  

24) τισ 29/01/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 235/5.0/29.01.18 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υποβάλλει ζνςταςθ, κατά του με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18 εγγράφου, ςτθν Σεχνικι 
Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

25) τισ 01/02/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18 ζγγραφο, θ καταγγζλλουςα 
υπζβαλε ζνςταςθ, κατά τθσ με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 απόφαςθσ ζκπτωςθσ τθσ 
αναδόχου από τθν Δ/νουςα το ζργο Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ενϊπιον του Δ.. τθσ 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επικαλοφμενθ νομικοφσ (εφαρμογι μθ ιςχφουςασ κατά τθν θμερομθνία 
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ζκπτωςθσ Νομοκεςίασ και ζλλειψθσ διαδικαςτικοφ τφπου) και πραγματικοφσ περί αποδοχισ 
τθσ ενςτάςεωσ λόγουσ. 

26) τισ 01/02/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 266/1.4.16/01.02.18 ζγγραφο, θ Σεχνικι 
Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απζςτειλε αίτθμα προσ α) τθν Τδρογραφικι Τπθρεςία, 
προκειμζνου να προβεί ςε επιτόπια αυτοψία ςτον λιμζνα Ρόδασ και β) το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Κερκφρασ, προκειμζνου να αποςτείλει τον πίνακα κινιςεων των Ρ/Κ ΑΓΙΟ 
ΠΤΡΙΔΩΝ ΝΠ.6022 και τθσ Φορτθγίδασ ΙΩΑΝΝΑ ΝΠ.2527. 

27) τισ 01/02/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 267/5.0/01.02.18 ζγγραφο, ο Ανακζτων Φορζασ 
επαναδθμοςίευςε τθν απόφαςθ ζκπτωςθσ τθσ καταγγζλλουςασ, με ωσ-αναφερόμενθ ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ωσ προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, επικαλοφμενθ, όπωσ ακριβϊσ αναγράφεται, 
τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 116 Α’/2008). 

28) τισ 02/02/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/02.02.18 ζγγραφο, θ Σεχνικι Τπθρεςία 
τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απζςτειλε απόψεισ επί των υποβλθκζντων, α) με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 
233/5.0/29.01.18 – περί ενςτάςεωσ επί τθσ, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 116/5.0/18.01.18, 
αποφάςεωσ επιβολισ ποινικϊν ρθτρϊν, β) με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 234/5.0/29.01.18 – περί 
αιτιςεωσ όχλθςθσ επί τθσ υποβολισ 2θσ πιςτοποίθςθσ και λογαριαςμοφ, γ) με αρικ. πρωτ. 
ΟΛΚΕ 235/5.0/29.01.18 – περί ενςτάςεωσ επί τθσ, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18, 
αποφάςεωσ ζκπτωςθσ και δ) με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18 – περί ενςτάςεωσ επί 
τθσ, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18, αποφάςεωσ ζκπτωςθσ, εγγράφων τθσ 
καταγγζλλουςασ προσ το Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, το Τπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και λοιπζσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου τομζα. 

29) τισ 07/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 243/07.02.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ., από τθν 
καταγγζλλουςα, θ υποβλθκείςα, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18, ενϊπιον του Δ.. τθσ 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ζνςταςθ κατά τθσ, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18, αποφάςεωσ ζκπτωςθσ 
τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.. 

30) τισ 19/04/2018, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 1010/5.0/19.04.18 ζγγραφο, το Σεχνικό 
υμβοφλιο Δθμοςίων ζργων τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων γνωμοδότθςε και απεφάνκθ επί 
τθσ ενςτάςεωσ κατά τθσ αποφάςεωσ ζκπτωςθσ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., τθν οποία «κάνει αποδεκτι 
ομόφωνα κατά το μζροσ που αφορά τθν τεκείςα προκεςμία ςτθν με αρ. πρωτ. 023/5.0/05-01-
2018 Ειδικι Πρόςκλθςθ. υγκεκριμζνα θ προκεςμία των δζκα (10) θμερϊν που τζκθκε για τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν ςκυροδζτθςθσ και εκςκαφϊν – βυκοκοριςεων τθσ λιμενολεκάνθσ δεν 
είναι δυνατόν να κεωρθκεί εφλογθ προκεςμία ικανι για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των 
εργαςιϊν».  
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ το 
Άρκρο 113 και 132. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) Άρκρο 15, 

3) Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45), όπωσ ιςχφει. 

4) Ο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147). 

5) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018, 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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ΤΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ  

φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει 
ρυκμιςτικά μζτρα για:... …β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ 
κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ 
Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ,» 

Η ςυναφκείςα, μεταξφ τθσ αναδόχου εταιρίασ και τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ςφμβαςθ του εν κζματι ζργου 
ερείδεται ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147) και κατά 
ςυνζπεια ςφμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ του Ν.4389/2016 θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ 
φλθν αρμόδια να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί του εν κζματι ηθτιματοσ. υνεπϊσ, 
απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ., θ ανωτζρα επιςτολι του νόμιμου 
εκπροςϊπου και διαχειριςτι τθσ τεχνικισ εταιρίασ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗ & ΙΑ Ε.Ε. 

Β. Σεκμηρίωςη - Τπαγωγή 

φμφωνα με τα ανωτζρω τεκζντα ςτο ιςτορικό ςτοιχεία, ςτισ 15.06.2017 προκθρφχκθκε, από τθν 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του εν 
κζματι ζργου. Ο προαναφερκείσ διαγωνιςμόσ ανζδειξε ωσ ανάδοχο τθν καταγγζλλουςα εταιρία, 
θ οποία ςτισ 19.10.2017 ςφναψε με τον Ανακζτοντα Φορζα (Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε.) τθ φμβαςθ Καταςκευισ 
του εν λόγω ζργου. Ακολοφκωσ, ςτισ 09.11.2017, θ καταγγζλλουςα υπζβαλλε προσ ζγκριςθ, ςτθν 
Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., το χρονοδιάγραμμα του ζργου, όπου και εγκρίνεται από τον 
Ανακζτοντα Φορζα ςτισ 13.11.2017. Σο προαναφερκζν χρονοδιάγραμμα (2017) ορίηει ωσ χρόνο 
εγκατάςταςθσ του εργολάβου τθν περίοδο από 20.10.2017 ζωσ 10.11.2018, μετά το πζρασ τθσ 
οποίασ άρχεται θ περίοδοσ των εργαςιϊν, ιτοι από 10.11.2017 ζωσ 06.12.2017, χρόνοσ που 
ταυτίηεται με τθ λιξθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ εν λόγω υμβάςεωσ. 

τισ 27.11.2017 θ καταγγζλλουςα υπζβαλλε ςτον Ανακζτοντα Φορζα αίτθμα ζγκριςθσ του 1ου 
λογαριαςμοφ Πιςτοποίθςθσ Πλθρωμισ Εκτελεςμζνων Εργαςιϊν, ςφμφωνα με το οποίο, ζχει 
εκτελεςτεί περί το· α) 40,5% των εκςκαφϊν του πυκμζνα καλάςςθσ και β) 40,3% των καλάςςιων 
μεταφορϊν. Εν ςυνεχεία, ςτισ 01.12.2017, θ καταγγζλλουςα αιτικθκε παράταςθ προκεςμίασ 
περαίωςθσ του ζργου επικαλοφμενθ ωσ δικαιολογθτικό λόγο· α) τθν κακυςτζρθςθ ζγκριςθσ 
ςτίγματοσ απόρριψθσ των βυκοκορθμάτων και β) τισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ που 
επικράτθςαν ςτθν περιοχι και οι οποίεσ, κατά τθ γνϊμθ τθσ, κατζςτθςαν τισ ςυμβατικζσ εργαςίεσ 
αδφνατεσ. Κατόπιν, ςτισ 11.12.2017 θ καταγγζλλουςα υπζβαλλε τον 1ο ΑΠΕ – τακτοποιθτικόσ (ο 
οποίοσ περιλαμβάνει· (α) τισ επιμετρθμζνεσ ποςότθτεσ των υλοποιθκζντων εργαςιϊν και (β) 
προμετρθμζνεσ ποςότθτεσ των προσ υλοποίθςθ εργαςιϊν) και τθν 2θ Αναλυτικι επιμζτρθςθ, 
καλϊντασ τον Ανακζτοντα Φορζα να πιςτοποιιςει επιμετριςεισ του· α) 59,5% των εκςκαφϊν του 
πυκμζνα καλάςςθσ και β) 59% των καλάςςιων μεταφορϊν. 

τισ 18.12.2017 το Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., με τθν υπ’ αρ. πράξθ 174/2017, ενζκρινε τον 1ο ΑΠΕ, 
επζςτρεψε τον 2ο Λογαριαςμό ςτθν καταγγζλλουςα προσ διόρκωςθ και λιψθ βακυμετρικϊν 
ςτοιχείων και επιμετρθκϊν διατομϊν, ενϊ παράλλθλα ενζκρινε τθν προκεςμία περαίωςθσ του 
ζργου μζχρι 31.12.2017. Tθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα, ιτοι ςτισ 19.12.2017, ο Ανακζτων Φορζασ, 
επικαλοφμενοσ τα Άρκρα 58§2 και §7, 60 και 61§4 του Ν.3669/2008, διατάςςει με ΕΙΔΙΚΗ 
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ΔΙΑΣΑΓΗ τθν καταγγζλλουςα να ανταποκρικεί ςτισ εγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ των 
ςυμβαςιοποιθμζνων εργαςιϊν, περιγράφοντασ τισ ςκυροδετιςεισ των ανωδομϊν και τθν 
αποκατάςταςθ των λικορριπϊν. Δφο θμζρεσ μετά, ιτοι ςτισ 21.12.2017, ο Ανακζτων Φορζασ 
επικαλοφμενοσ τα Άρκρα 58§2 και §7, 60 και 61§4 του Ν.3669/2008 διατάςςει με 2θ ΕΙΔΙΚΗ 
ΔΙΑΣΑΓΗ τθν καταγγζλλουςα να ανταποκρικεί ςτισ εγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ των 
ςυμβαςιοποιθμζνων εργαςιϊν ιτοι: ςτισ υποδεικνυόμενεσ ςκυροδετιςεισ και ςτθ ςυνζχιςθ των 
βυκοκοριςεων τθσ λιμενολεκάνθσ. Ακολοφκωσ, ςτισ 27.12.2017, θ καταγγζλλουςα αιτικθκε από 
τον Ανακζτοντα Φορζα τθν χοριγθςθ των εκ του Ν.2971/2001 αδειϊν τςιμεντόςτρωςθσ, 
ςκυροδζτθςθσ ανωδομϊν και λικοριπϊν. 

τισ 05.01.2018 ο Ανακζτων Φορζασ επικαλοφμενοσ τα Άρκρα 60 και 61 του Ν.3669/2008 
διατάςςει με ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ τθν καταγγζλλουςα να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ που 
περιγράφονται ςτισ προαναφερκείςεσ ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΓΕ ςε χρονικι διάρκεια 10 θμερϊν. Ενϊ, 
ςτισ 10.01.2018, θ καταγγζλλουςα υπζβαλε ζνςταςθ κατά τθσ προαναφερκείςασ ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ, ιςχυριηόμενθ ότι θ εν λόγω ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ είναι αόριςτθ – άκυρθ και 
παράνομθ. 

Κατόπιν, ςτισ 18.01.2018, θ Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επζβαλε ποινικι ριτρα ςυνολικοφ 
ποςοφ 4.345,29 ευρϊ εισ βάροσ τθσ καταγγζλλουςασ, επικαλοφμενθ υπζρβαςθ τθσ προκεςμίασ 
εκτζλεςθσ του ζργου με υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου εταιρίασ, ενϊ τθν ίδια θμζρα θ 
καταγγζλλουςα υπζβαλε Διλωςθ ταλίασ Μθχανθμάτων και Αργίασ Προςωπικοφ, βάςει του 
Άρκρου 137§1 του Ν.4412/2016. φμφωνα με τα εντόσ τθσ προαναφερκείςασ Δθλϊςεωσ 
διαλαμβανόμενα, θ καταγγζλλουςα αναφζρει ότι «…μζχρι ςιμερα 16.01.2018 δεν μου ζχουν 
χορθγθκεί οι απαιτοφμενεσ εκ του νόμου άδειεσ για να προχωριςω δια τθσ νομίμου οδοφ ςτθν 
καταςκευι – ολοκλιρωςθ του ζργου με αποτζλεςμα να ζχω υποςτεί τεράςτια οικονομικι 
επιβάρυνςθ λόγω αναςτολισ των εργαςιϊν τθν οποία αξιϊνω με το παρόν ζγγραφό μου» και δεν 
υπιρξε εξζλιξθ αντιμετϊπιςθσ ςε ςειρά κεμάτων όπωσ α) «θ αδυναμία εκτζλεςθσ εργαςιϊν χωρίσ 
τθν ζγκριςθ μελζτθσ εφαρμογισ από τθν τεχνικι υπθρεςία…», β) «θ μθ ςφνταξθ και ζγκριςθ 1ου 
Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν, ο οποίοσ πρζπει να καλφπτει τισ αυξιςεισ ςε ςυμβατικζσ 
ποςότθτεσ και να περιλάβει τισ νζεσ υπερςυμβατικζσ εργαςίεσ που ζχουμε κλθκεί να εκτελζςουμε 
για τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ του ζργου, ςχζδιο του οποίου ςασ ζχω προτείνει…», γ) «θ αδυναμία 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν που αφοροφν λικορριπζσ, φφαλεσ ςκυροδετιςεισ και ανωδομζσ χωρίσ τισ 
απαιτοφμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κατά περίπτωςθ άδειεσ,» και δ) «θ μθ χοριγθςθ 
παράταςθσ προκεςμίασ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ λόγω ζλλειψθσ 
απαιτοφμενων αδειϊν και δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν (χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου), 
ςχετικι αίτθςθ για παράταςθ…» δεν τθσ ζχει χορθγθκεί θ παράταςθ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν. 
Εν ςυνεχεία, τθν ίδια θμζρα, θ Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απιντθςε ςτθν 
προαναφερκείςα Διλωςθ ταλίασ Μθχανθμάτων και Αργίασ του Προςωπικοφ τθσ 
καταγγζλλουςασ αποκροφοντασ, όπωσ αναφζρεται, το αιτιολογικό τθσ και επιπλζον καλϊντασ τθν 
καταγγζλλουςα να προςκομίςει· 1) τα, κατ’ Άρκρον 137§2β του Ν.4412/2016, δικαιολογθτικά 
ιτοι: ζγγραφο ιδιοκτθςίασ - ζτοσ καταςκευισ - ζτοσ αγοράσ εκάςτου μθχανιματοσ, αναπόςβεςτθ 
λογιςτικι αξία, προβλεπόμενθ χρονικι περίοδο απαςχόλθςθσ εκάςτου μθχανιματοσ, μιςκωτιρια 
ςυμβόλαια για τον μθ ιδιόκτθτο εξοπλιςμό, 2) το θμερολόγιο του ζργου, 3) τα ςυμφωνθτικά 
αναφορικά με το αναφερκζν ςτθ εν λόγω Διλωςθ προςωπικό που απαςχολικθκε ι 
απαςχολείται ςτο εν κζματι ζργο και λοιπζσ άλλεσ εξθγιςεισ. 

τισ 22.01.2018 θ Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κιρυξε, ςφμφωνα με τα άρκρα 60 και 61 του 
Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’/2008), τθν καταγγζλλουςα ζκπτωτθ επικαλοφμενθ α) τθ μθ 
ςυμμόρφωςθ τθσ καταγγζλλουςασ ςτθν αναφερκείςα εντόσ τθσ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 
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προκεςμίασ (18.01.2018) ολοκλιρωςθσ του ζργου και β) το γεγονόσ ότι το πλωτό ςυνεργείο τθσ 
καταγγζλλουςασ βριςκόταν, κατά τθ διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου, αρχικά ςτο λιμάνι 
Ημερολιάσ και εν ςυνεχεία ςτο Νζο Λιμζνα Κζρκυρασ. 

τισ 07.02.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 243/07.02.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ., από τθν 
καταγγζλλουςα, θ υποβλθκείςα, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18, ενϊπιων του Δ.. τθσ 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ζνςταςθ κατά τθσ, με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18, αποφάςεωσ ζκπτωςθσ τθσ 
Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Εκ των ανωτζρω, του περιγραφόμενου ιςτορικοφ και των ςτοιχείων που προςκομίςτθκαν, 
εγγράφων προκφπτουν τα ακόλουκα: 

Η Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. προζβθ το Δεκζμβριο 2017 και Ιανουάριο 2018, για τουσ 
λόγουσ που επικαλείται εντόσ των απεςταλκζντων ςτθ Ρ.Α.Λ. εγγράφων, ςε διαδικαςία ζκπτωςθσ 
τθσ καταγγζλλουςασ από το ζργο «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΘ ΧΕΡΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΘ ΗΩΝΘ ΣΘ ΡΟΔΑ», εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ του 
Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’/2008). Η καταγγζλλουςα επικαλείται διαδικαςτικό απαράδεκτο, ζνεκα 
εφαρμογισ κατθργθμζνθσ νομοκεςίασ που βαςίηεται θ απόφαςθ ζκπτωςθσ και ωσ εκ τοφτου 
υφίςταται βλάβθ. 

φμφωνα με το Άρκρο 377 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ» του Ν.4412/2016, ο οποίοσ τζκθκε ςε 
εφαρμογι ςτισ 08.08.2016, προβλζπεται ότι: 

«1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται οι διατάξεισ: 

……(31) του Ν.3669/2008 (Αϋ 116), πλθν των άρκρων 80 ζωσ 110, τα οποία παραμζνουν ςε ιςχφ 
μζχρι τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ του άρκρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του 
άρκρου 20 και τθσ παραγράφου 1 α του άρκρου 176. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ 
περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 15 του ωσ 
άνω νόμου, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον περιφερειακό και τοπικό τφπο, που προβλζπεται 
ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379,». 

Ζνεκα του Άρκρου 377 του Ν.4412/2016, θ με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 απόφαςθ 
ζκπτωςθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. είναι νόμῳ αβάςιμθ και ωσ εκ τοφτου άκυρθ, 
κακϊσ ερείδεται ςε κατθργθμζνεσ διατάξεισ του Ν.3669/2008. Η με αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 
267/5.0/01.2.2018 επαναδθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ τθσ καταγγζλλουςασ, με ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ωσ προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δεν κεραπεφει τθν προαναφερκείςα ακυρότθτα, 
κακϊσ όλθ θ ακολουκοφμενθ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. διαδικαςία ζκπτωςθσ, 
βαςίηεται ςτισ κατθργθμζνεσ, εκ του Ν.4412/2016, διατάξεισ του Ν.3669/2008. 

Περαιτζρω ωσ προσ τισ λοιπζσ αιτιάςεισ που αναλφονται ςτθν Ζνςταςθ τθσ καταγγζλλουςασ, 
οριςμζνεσ εξ’ αυτϊν κρίνονται αντιφατικζσ και οριςμζνεσ ελζγχονται για τθν ουςιαςτικι τουσ 
βαςιμότθτα. 

Εν προκειμζνω, εκ των εξεταςκζντων από τθν Αρχι εγγράφων, δεν κακίςταται ςαφζσ ότι 
πράγματι πραγματοποιικθκαν κατά τον προςικοντα και ςυμβατικό τρόπο οι ςυμφωνθκείςεσ 
εργαςίεσ βυκοκόρθςθσ. Οι αιτιάςεισ τθσ ανάδοχθσ εταιρείασ περί κεομθνίασ, τθσ επίπτωςθσ 
αυτισ ςτο ζργο και του φψουσ επίπτωςθσ δεν αποδεικνφονται από τα προςκομιςκζντα ζγγραφα 
τθσ καταγγζλλουςασ ενϊπιον του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
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Περαιτζρω, θ καταγγζλλουςα, επικαλείται όλωσ αντιφατικϊσ ότι ζωσ τθν 08θ Ιανουαρίου 2018 
δεν είχε λάβει γνϊςθ τθσ με αρικ. πρωτ. 2131.8/8320/07.12.17 άδειασ απόρριψθσ 
βυκοκορρθμάτων. Πλθν όμωσ, όπωσ προκφπτει από τα ζγγραφα που κατζκετε θ ίδια θ 
καταγγζλλουςα ενϊπιον τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., είχε προβεί ιδθ από τισ αρχζσ 
Δεκεμβρίου του 2017 ςε εργαςίεσ εκςκαφισ του βυκοφ ςτο λιμζνα τθσ Ρόδασ. Περαιτζρω ο λόγοσ 
περί μθ ζγκριςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου από τον Ανακζτοντα Φορζα λογίηεται ωσ 
ουςιαςτικά αβάςιμοσ, κακότι υπεγράφθ από τθν Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ςτισ 13.11.2017. Περαιτζρω θ 
επίκλθςθ μθ απάντθςθσ ςτο υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2878/5.0/01.12.17 αίτθμα παράταςθσ και ςτο 
υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2937/5.0/11.12.17 αίτθμα περί εγκρίςεωσ τθσ 2θσ Αναλυτικισ Επιμζτρθςθσ 
– 2ου λογαριαςμοφ Πιςτοποίθςθσ Πλθρωμισ Εκτελεςμζνων Εργαςιϊν λογίηεται ωσ αβάςιμθ, 
κακϊσ τα εν λόγω ηθτιματα είχαν ιδθ αποτελζςει κζματα του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κατά τθ 
ςυνεδρίαςθ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2017 και είχαν λθφκεί οι αντίςτοιχεσ αποφάςεισ. 

Επιπλζον παραπονείται και ενίςταται θ καταγγζλλουςα ότι θ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επζλεξε «…να 
προχωριςει ςε εργαςίεσ εκβάκυνςθσ τθσ λιμενολεκάνθσ τθ χειμερινι περίοδο που επικρατοφν 
ακραία καιρικά φαινόμενα…» (τα οποία, κατ’ ιςχυριςμό τθσ καταγγζλλουςασ, είχαν ωσ ςυνζπεια 
να παραςυρκεί και να ακινθτοποιθκεί ςτθν ακτογραμμι τμιμα του λιμενικοφ εξοπλιςμοφ τθσ, 
προκαλϊντασ τθσ τεράςτια οικονομικι επιβάρυνςθ) κακιςτϊντασ δικεν τθν ολοκλιρωςθ του 
ζργου πάρα πολφ δφςκολθ. Ωςτόςο επιςθμαίνεται ότι θ καταγγζλλουςα εταιρεία ςυμμετείχε ςτο 
εν λόγω διαγωνιςμό και υπζγραψε τθ ςχετικι ςφμβαςθ, θ οποία προβλζπει ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα εκτζλεςθσ και περάτωςθσ του ζργου. Ωσ εκ τοφτου θ εκ των υςτζρων 
ιςχυριςμοί περί «κοινισ λογικισ» για το χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και περί παροχισ «ευλόγου 
προκεςμίασ αναλογιηόμενοι τισ καιρικζσ ςυνκικεσ» λογίηονται ωσ παρελκυςτικοί και 
καταχρθςτικϊσ προβαλλόμενοι. 

Με τθν υπ’ αρικ. 174/2017 απόφαςθ του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., αναφορικά με τθν αποδοχι, ζωσ 
τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017, του από 01.12.2017 υποβλθκζντοσ από πλευράσ αναδόχου αιτιματοσ 
παράταςθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ του ζργου, κρίνεται ότι ςυνάδει με τθν 
καλόπιςτθ από πλευράσ Ανακζτοντοσ Φορζα εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σοφτο διότι ςφμφωνα με 
το, προτακζν από τον ανάδοχο και αποδεχκζν από Ανακζτοντα Φορζα, χρονοδιάγραμμα του 
ζργου, οι εργαςίεσ ζπρεπε να εκτελεςτοφν ςε χρονικό διάςτθμα 27 θμερϊν (τελικόσ χρόνοσ 
παράδοςθσ θ 6θ Δεκεμβρίου 2017). Η παράταςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του 
ζργου κατά 25 ουςιαςτικά θμζρεσ, λογίηεται ότι εξαντλεί τα από πλευράσ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. όρια 
τθσ καλι πίςτθσ. 

Με τθν ιδία απόφαςθ του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. εγκρίνεται και ο 1οσ ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ 
Ζργου) και επιςτρζφεται ο 2οσ λογαριαςμόσ ςτον ανάδοχο, προσ διόρκωςθ και λιψθ 
βακυμετρικϊν ςτοιχείων και επιμετρθτικϊν διατομϊν. Ωςτόςο δεν προκφπτει, από τα 
υποβλθκζντα ςτθν Αρχι ζγγραφα, πϊσ ο 1οσ ΑΠΕ ζγινε αποδεκτόσ χωρίσ τθν παράκεςθ 
ςυγκεκριμζνων αναλυτικϊν επιμετριςεων. 

Εν ςυνεχεία των ανωτζρω, ο από πλευράσ καταγγζλλουςασ ιςχυριςμόσ περί χορθγιςεωσ, κατόπιν 
αιτιματοσ τθσ ιδίασ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κζρκυρασ, τθσ από 08.01.2018 υπ’ αρικ. πρωτ. 
2131.8/8320/07.12.2017 «Αδείασ απορρίψεωσ βυκοκορθμάτων» τυγχάνει πλιρωσ αντιφατικόσ 
και παρελκυςτικόσ κακϊσ θ καταγγζλλουςα εκτζλεςε τισ ςχετικζσ εργαςίεσ και προ τθσ 07θσ 
Δεκεμβρίου 2017, εν ολίγοισ ομολογεί δε ότι απζρριπτε τα βυκοκοριματα δίχωσ να ζχει εισ 
χείρασ τθσ τθν άδεια απόρριψθσ βυκοκορθμάτων. Παρά το γεγονόσ ότι το Δ.. τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
απεδζχκθ τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν του 1ου ΑΠΕ, δεν προκφπτει με ξεκάκαρο τρόπο, από τα 
υποβλθκζντα ςτθν Αρχι ζγγραφα του Ανακζτοντασ Φορζα, ο χϊροσ ςτον οποίο απερρίφκθςαν 
νομίμωσ τα βυκοκοριματα. 
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Σζλοσ δεν προκφπτει εάν τθρικθκε το θμερολόγιο ζργου, όπωσ προβλζπεται από το Άρκρο 138 
(Γενικζσ Τποχρεϊςεισ Αναδόχου) του Ν.4412/2016, κακϊσ θ καταγγζλλουςα ουδόλωσ το 
επικαλείται ςτισ ενςτάςεισ που ζχει υποβάλλει προσ απόδειξθ των ςχετικϊν τθσ ιςχυριςμϊν. 

Ζνεκα των ανωτζρω, κρίνεται προβλθματικι θ ςτάςθ τθσ καταγγζλλουςασ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ 
του ζργου που ςυμβατικϊσ ανζλαβε, αποδεχόμενθ πλιρωσ τθν ςχετικι Προκιρυξθ, ζχουςα 
δθμιουργιςει πλθκϊρα προβλθμάτων και παρεκκλίςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου – αν και 
εν τζλει τοφτο δεν ςυντελεί ςτθν κρίςθ τθσ Αρχισ επί των αποφάςεων ζκπτωςθσ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

α) τθ διαπίςτωςθ ακυρότθτασ i) τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 αποφάςεωσ 
ζκπτωςθσ και ii) τθσ ωσ-αναφερόμενθσ ορκισ επανάλθψθσ αυτισ, 267/5.0/01.2.2018 τθσ Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε., ωσ νόμῳ αβαςίμων και ωσ εκ τοφτου άκυρων, ερειδόμενεσ ςε κατθργθμζνεσ διατάξεισ του 
Ν.3669/2008. β) τθν από Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ανάκλθςθ των ανωτζρω αποφάςεων ζκπτωςθσ. 

Η Αρχι εφιςτά τθν προςοχι ςτα εμπλεκόμενα μζρθ για τθν επιμελι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ 
και των κανόνων τθσ οικείασ επιςτιμθσ και τζχνθσ, και τα προτρζπει ςτθ κζςθ καλόπιςτθσ βάςθσ 
ςυνεργαςίασ. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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