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ΑΠΟΦΑΗ 97/2019
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 50η
ΘΕΜΑ 6ο: Διαγωνιςτικζσ Διαδικαςίεσ Δημοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Λζρουγια την παροχή
υπηρεςιϊν οργάνωςησ τησ διαδικαςίασ πρόληψησ και καταςτολήσ ρφπανςησ
Τθν 23θ Απριλίου 2019, θμζρα Τρίτθ, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 50θ Συνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ .Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Ρειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Αντιπροζδρου τθσ
Ακαναςίου Τορουνίδθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων
τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ.
ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Ραναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Τορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Ραναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Ρρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Γρίνοσ Σπυρίδων

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.Σ. Τςιουπλι Σοφία
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Στθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Ρρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά ςτθν
κοινοποίθςθ προσ τθν Αρχι του από 21θσ Νοεμβρίου 2018 μθνφματοσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου τθσ εταιρείασ SolixEngineering, προσ το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Λζρου (εφεξισ:
Δ.Λ.Τ. Λζρου)με το οποίο καταγγζλλονται οι προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσυποβολισ
προςφορϊν του Δ.Λ.Τ. Λζρου, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, για τθν παροχι
υπθρεςιϊν οργάνωςθσ τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ και καταςτολισ ρφπανςθσ των λιμζνων
Λακκίου, Αγίασ Μαρίνασ και των αλιευτικϊν καταφυγίων Ραντελίου και Ξθροκάμπου»ωσ
«φωτογραφικζσ» και θ χρονικι διάρκεια για τθν αποςτολι με ταχυδρομείο των φακζλων ωσ
«προκλθτικά μικρι». Οι καταγγελίεσ τθσ ωσ άνω εταιρείασ ςχετικά με τθν κανονικότθτα τθσ
πρόςκλθςθσ που απθφκυνε το εν λόγω Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο για τθν υποβολι προςφορϊν
παροχισ υπθρεςιϊν οργάνωςθσ τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ και καταςτολισ ρφπανςθσ,
επαναλαμβάνονται και ςτο από 27θσ Νοεμβρίου 2018 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου το
οποίο απζςτειλε ςε απάντθςθ του με αρικμ. πρωτ. 471/23-11-2018 εγγράφου του Δ.Λ.Τ. Λζρου
ςχετικά με τθν υπόκεςθ.
Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον Ειςθγθτι κ. Δ. Μπίτα, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από
17θσΑπριλίου 2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα
Μζλθ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Η υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν
Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ
ΙΣΟΡΙΚΟ
Το παρόν ιςτορικό ςυνετάχκθ κατόπιν αναηθτιςεωσ των διακεςίμων, ςχετικϊν με το κζμα,
εγγράφων από το αρχείο τθσ Υπθρεςίασ μασ. Ειδικότερα:
Η Λιμενικι Αρχι Λζρου με το αρ. πρωτ. 2261.1-2/1742/31-07-2018 ζγγραφό τθσ γνωςτοποίθςε
ςτο Δ.Λ.Τ. Λζρου τθν υπ. Αρικμ. 17/2018 απόφαςθ τθσ με βάςθ τθν οποία κακορίηεται ο
απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ και οργάνωςθ για τθν πρόλθψθ και καταςτολι ρφπανςθσ που πρζπει
να διακζτει το Ταμείο για τισ παράκτιεσ εγκαταςτάςεισ λιμζνων Λακκίου, Αγίασ Μαρίνασ και των
αλιευτικϊν καταφυγίων Ραντελίου και Ξθροκάμπου. Με το ίδιο ωσ άνω ζγγραφο κακορίςτθκε
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.
Στισ 25/09/2018 το Δ.Λ.Τ Λζρου με το αρ. πρωτ. 333/25-09-2018 ζγγραφό του αιτικθκε δίμθνθ
παράταςθ προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και
εκπόνθςθσ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ ρφπανςθσ, επικαλοφμενθ το γεγονόσ ότι το Ταμείο ιταν
νεοςφςτατο. Η Λιμενικι Αρχι Λζρου με το 2262.2/2199/28-09-2018 ζγγραφό τθσ ενζκρινε τθ
αιτοφμενθ παράταςθ κζτοντασ νζα θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθν 29/11/2018.
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Στισ 16/11/2018 το Δ.Λ.Τ. Λζρου με το 447/16-11-2018 αναρτθτζο ςτο ΚΗΜΔΗΣ ζγγραφό του
αναρτά αίτθμα για τθν απευκείασ ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν οργάνωςθσ που αφοροφν ςτθν
προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ των
λιμζνων τθσ ευκφνθσ του και τθν εκπόνθςθ νζου ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ αντιμετϊπιςθσ
καλάςςιασ ρφπανςθσ.
Στισ 19/11/2018 απζςτειλε θ εταιρεία «Solix Engineering» θλεκτρονικό μινυμα με το οποίο
εκδιλωςε το ενδιαφζρον τθσ για τθν παροχι τθσ ανωτζρω προαναφερκείςασ υπθρεςίασ και
αιτικθκε ςτο Δ.Λ.Τ. Λζρου τθν κοινοποίθςθ των προδιαγραφϊν και των απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Στισ 20/11/2018,το Δ.Λ.Τ. Λζρου με το αρικ. πρωτ. 452/20-11-2018 ζγγραφό τουτο οποίο
αναρτικθκε ςτο ςφςτθμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ενζκρινεμε απευκείασ ανάκεςθ και ςυγκεκριμζνο
προχπολογιςμό, όπωσ και τισ ςυναφείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν
οργάνωςθσ για τθν προςταςία του καλάςςιου Ρεριβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
καλάςςιασ ρφπανςθσ των λιμζνων ευκφνθσ του (Απόφαςθ Νο 35/2018).
Τθν ίδια θμερομθνία το Δ.Λ.Τ Λζρου ςυνζταξε τθ ςχετικι πρόςκλθςθ και με το ζγγραφό του
453/20-11-2018, ςτο πλαίςιο του Νόμου 4412/2016, προζβθ ςτθν κοινοποίθςι τθσ ςτισ εταιρείεσ
«Solix Engineering»και «ΜΕΤΟΡΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Στθν εν λόγω
πρόςκλθςθ το Δ.Λ.Τ. Λζρου μεταξφ των άλλων ζκεςε προκεςμία δφο (2) θμερϊν για τθν υποβολι
των ςχετικϊν φακζλων.
Στισ 21/11/2018 κοινοποιικθκε ςτθ .Α.Λ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθσ εταιρείασ
SolixEngineering, προσ το Δ.Λ.Τ Λζρου, το οποίο αφοροφςε καταγγελίεσ τθσ εν λόγω εταιρείασ
ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ του Ταμείου για τθν υποβολι προςφορϊν παροχισ υπθρεςιϊν
οργάνωςθσ τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ και καταςτολισ ρφπανςθσ των λιμζνων ευκφνθσ του. Οι
καταγγελίεσ αφοροφςαν ςτο μικρό χρονικό διάςτθμα που ετζκθ ωσ προκεςμία υποβολισ των
προςφορϊν κακϊσ και ςτισ προδιαγραφζσ που ετζκθςαν οι οποίεσ κεωρικθκαν από τθν
εταιρεία φωτογραφικζσ. Συγκεκριμζνα θ καταγγζλλουςα εταιρία ιςχυρίηεται ότι οι τικζμενεσ
προδιαγραφζσ πλθροφνται μόνο από τον ζνα εκ των δφο προςκεκλθμζνων, χωρίσ να αναφζρει
πιο ςυγκεκριμζνα ςε ποιο ςθμείο τθσ πρόςκλθςθσ αναφζρεται, και παράλλθλα κακίςταται
υπερβολικζσ ςε ςχζςθ με τθν ηθτοφμενθ υπθρεςία και των προδιαγραφϊν που απορρζουν από
τθν κείμενθ νομοκεςία, χωρίσ επίςθσ να εξειδικεφει ςε ποιο ςθμείο ζγκεινται οι υπερβάςεισ.
Στισ 23/11/2018 τοΔ.Λ.Τ. Λζρου με το αρικμ. πρωτ. 472/23-11-2018, προζβθ ςτθν ανάρτθςθ τθσ
Νο 36/2018 απόφαςθσ τουΡροζδρου για απευκείασ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν οργάνωςθσ για τθν
προςταςία καλαςςίου περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ των
λιμζνων ευκφνθσ του ςτθν εταιρεία «ΜΕΤΟΡΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», θ
οποία υπζβαλε και τον μοναδικό φάκελο και τθροφςε τισ προδιαγραφζσ που ετζκθςαν.
Το Δ.Λ.Τ. Λζρου με το αρ. πρωτ. 471/23-11-2018 απάντθςε ςτθν εταιρεία Solix Engineering
αιτιολογϊντασ τον επείγοντα χαρακτιρα τθσ πρόκλθςθσ και απορρίπτοντασ ωσ αόριςτουστουσ
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ιςχυριςμοφσ τθσ εταιρείασ για φωτογραφικοφσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ςε μία διαδικαςία
απευκείασ ανάκεςθσ.
Η εταιρεία επανιλκε με το από 27/11/2018, κοινοποιοφμενου ςτθ .Α.Λ, μινυμα θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςε απάντθςθ του ωσ άνω εγγράφου του Δ.Λ.Τ. Λζρου επαναλαμβάνοντασ
ουςιαςτικά τισ καταγγελίεσ τθσ ςχετικά με τθν ςφντομθ περίοδο υποβολισ προςφορϊν και τισ
τικζμενεσ προδιαγραφζσ, παρακζτοντασ τμιμα τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ.
Η .Α.Λ. ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ που αποφάςιςε να διεξάγει ηιτθςε με το αρ. πρωτ. 12/18-012019 ζγγραφό τθσ από το Δ.Λ.Τ. Λζρουςειρά εγγράφων δικαιολογθτικϊν κακϊσ και τισ απόψεισ
του Ταμείου για το κζμα που είχε ανακφψει.
Το Δ.Λ.Τ. Λζρου ανταποκρινόμενο ςτο αίτθμα τθσ .Α.Λ απζςτειλε με το αρ. πρωτ. 43/23-01-2019
ζγγραφό του όςα ςτοιχεία ηθτικθκαν κακϊσ και πρόςκετα ζγγραφα ςχετικά με τθν υπόκεςθ.
Ραράλλθλα με το ίδιο ωσ άνω ζγγραφο γνωςτοποίθςε τισ απόψεισ του ςχετικά με τθν επίμαχθ
πρόςκλθςθ.

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), όπωσ ιςχφει.
2. Ο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147).
3. Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
Α’45), όπωσ ιςχφει.
4. Ο Ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ
ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά
ζργα και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ Α'184), όπωσ ιςχφει.
5. Ο Ν.4042/2012 «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2008/99/ΕΚ-Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2008/98/εκ-Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ» (ΦΕΚ Α’ 24).
6. Ο Ν.2252/1994 «Κφρωςθ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθν ετοιμότθτα, ςυνεργαςία και
αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πετρζλαιο, 1990 και άλλεσ διατάξεισ»
(ΦΕΚ Α’ 192).
7. Το ΠΔ 138/2017 «Σροποποίθςθ του Π.Δ. 203/2001 και ςφςταςθ ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία
«Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Λζρου» .(ΦΕΚ Αϋ174).
8. Το ΠΔ 19/2016«Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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9. Το ΠΔ 11/2002 «Εκνικό χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν
ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ» (ΦΕΚ Α’6).
10. Το ΠΔ 55/1998 «Προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ» (ΦΕΚ Α’ 58).
11. Η απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ.
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
12. Η απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ.
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
13. ΗΚατευθυντήρια Οδηγία 19 (2θ ζκδοςθ) τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων, (Απόφαςθ 1/2018 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων).

3.

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κεφάλαια υπαγωγήσ - αιτιολογικοφ:
Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων
Β. Νομικό Πλαίςιο
Νόμοσ 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Γ. Τπαγωγή - Σεκμηρίωςη
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων
Σφμφωνα με το άρκρο 108 παρ. 1 του Ν. 4389/2016 (Σφςταςθ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν Ραρ.1 του Άρκρο 45 Ν. 4597/2019 προβλζπεται ότι «υνιςτάται
Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), θ οποία ζχει
ωσ γενικότερθ αποςτολι τθν εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των ςχζςεων μεταξφ
δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ και ςυνδεδεμζνων ςε αυτό
εγκαταςτάςεων, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ και τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ
περί ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ….».
Σφμφωνα με το άρκρο 113 (υκμιςτικζσ Αρμοδιότθτεσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων) παρ. 1 α’
και β
του Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» , (ΦΕΚ 94 Α’
/27.05.2016), προβλζπεται ότι «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα,
ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για: α) τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των όρων και
διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν τιρθςθ των
κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ
τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των δθμόςιων και
5
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ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ
- εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ
Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352
(L57/1),…»
Συνεπϊσ θ ΑΛ είναι κακ’ φλθν αρμόδια για να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί του εν κζματι
ηθτιματοσ και απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
Β. Νομικό Πλαίςιο
Νόμοσ 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
Σφμφωνα με το άρκρο 1 παρ. 2 και 3 Ν. 4412/2016 ορίηεται ότι «2. Ο παρϊν νόμοσ κεςπίηει
κανόνεσ: α) για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και
διαγωνιςμϊν μελετϊν που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Βιβλίου Ι (άρκρα 2 ζωσ 221), …Οι
διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται, με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 3 ζωσ 7, ςε όλεσ τισ
ςυμβάςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ, ανεξαρτιτωσ είδουσ και εκτιμϊμενθσ αξίασ αυτϊν, εκτόσ
αν άλλωσ ορίηεται ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ αυτοφ».
Ρεραιτζρω ορίηεται ότι «3. Οι διατάξεισ των άρκρων 116 ζωσ 128 εφαρμόηονται αποκλειςτικά
ςτισ ςυμβάςεισ των περιπτϊςεων α' τθσ παραγράφου 2 με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των ορίων του
άρκρου 5. Οι διατάξεισ των άρκρων 326 ζωσ 333 εφαρμόηονται αποκλειςτικά ςτισ ςυμβάςεισ των
περιπτϊςεων βϋ τθσ παραγράφου 2 με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των ορίων του άρκρου 235».
Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 1 Ν. 4412/2016 ορίηεται ότι «1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ
εφαρμόηονται οι ακόλουκοι οριςμοί:
1) α) ωσ «ανακζτουςεσ αρχζσ» νοοφνται το κράτοσ, οι αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, οι
οργανιςμοί δθμοςίου δικαίου ι οι ενϊςεισ μιασ ι περιςςότερων από αυτζσ τισ αρχζσ ι ενόσ ι
περιςςότερων από αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ δθμοςίου δικαίου και οι ανακζτουςεσ αρχζσ κατά
τθν ζννοια του άρκρου 223 και β) ωσ «ανακζτοντεσ φορείσ» νοοφνται οι ανακζτοντεσ φορείσ κατά
τθν ζννοια του άρκρου 224».
Σφμφωνα με το άρκρο 118 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016 ορίηεται ότι « 1. Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ
απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΠΑ, είναι ίςθ ι
κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.
2. Η απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ
να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτόν.
3. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δθμοςιεφει αυτι
ςτο ΚΗΜΔΗ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 38, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 379
παράγραφοσ 3.
Η απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο:
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α) τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
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 θ ανακζτουςα αρχι κρίνει απαραίτθτθ.
4. Αν παραβιαςκεί θ υποχρζωςθ τθσ παρ. 3, θ ςφμβαςθ είναι αυτοδίκαια άκυρθ.»
Εν προκειμζνω, το Δ.Λ.Τ. Λζρου ωσ νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ανικει ςτισ
περιγραφόμενεσ από το άρκρο 2 Ν. 4412/2016 ανακζτουςεσ αρχζσ και δφναται να ακολουκιςει
ςε περιπτϊςεισ απευκείασ ανακζςεων, δθλαδι ςυμβάςεων αντικειμζνου άνευ ΦΡΑ φψουσ ζωσ
20.000 Ευρϊ, τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 118 Ν. 4412/2016.

Γ. Τπαγωγή - Σεκμηρίωςη
Στισ 16/11/2018 το Δ.Λ.Τ. Λζρου υποβάλλει / αναρτά αίτθμα για τθν απευκείασ ανάκεςθ παροχι
υπθρεςιϊν οργάνωςθσ για τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ των λιμζνων τθσ ευκφνθσ του και εκπόνθςθσ νζου ςχεδίου ζκτακτθσ
ανάγκθσ αντιμετϊπιςθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ.
Κακίςταται ςαφζσ από τθν περιγραφι των ανωτζρω υπθρεςιϊν, ότι αυτζσ διαφζρουν κατά
αντικείμενο και ςκοπό ωσ προσ τισ υπθρεςίεσ ςυλλογισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, για τισ
οποίεσ ζχει κρίνει παλαιότερα θ Αρχι. Ωσ εκ τοφτου χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ θ αγορά των
υπθρεςιϊν οργάνωςθσ για τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ των λιμζνων από τθ Αρχι.
Στισ 19/11/2018 απζςτειλε θ εταιρεία «Solix Engineering» θλεκτρονικό μινυμα με το οποίο
εκδιλωςε το ενδιαφζρον τθσ για τθν παροχι τθσ ανωτζρω προαναφερκείςασ υπθρεςίασ και
αιτικθκε ςτο Δ.Λ.Τ. Λζρου τθν κοινοποίθςθ των προδιαγραφϊν και των απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν. Στο πλαίςιο αυτό απζςτειλε το Δ.Λ.Τ. Λζρου ςτισ 20/11/2018 πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτισ εταιρείεσ «SolixEngineering» και «ΜΕΤΟΡΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», κζτοντασ προκεςμία δφο (2) θμερϊν για τθν υποβολι των
ςχετικϊν φακζλων.
Στισ 21/11/2018 θ εταιρεία «SolixEngineering» με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που
κοινοποίθςε και ςτθ .Α.Λ. κατιγγειλε τθ ςχετικι διαδικαςία αναφορικά με το εξαιρετικά
ςφντομο χρονικό διάςτθμαπου ετζκθ για τθν υποβολι των ςχετικϊν προςφορϊν κακϊσ και τισ
προδιαγραφζσ που ετζκθςαν οι οποίεσ κεωρικθκαν από τθν εταιρεία φωτογραφικζσ. Το Δ.Λ.Τ.
Λζρουαπαντϊντασ ςτθν εταιρεία αιτιολόγθςε τον επείγοντα χαρακτιρα τθσ πρόκλθςθσ,
απορρίπτοντασ ωσ αόριςτουσ τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ εταιρείασ για φωτογραφικοφσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ.
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Συγκεκριμζνα, θ καταγγζλλουςα εταιρία ιςχυρίςτθκε ότι οι τικζμενεσ προδιαγραφζσ πλθροφνται
μόνο από τον ζνα εκ των δφο προςκεκλθμζνων, χωρίσ ωςτόςο να αναφζρει πιο ςυγκεκριμζνα
ποιο ςθμείο τθσ πρόςκλθςθσ παρουςιάηει τθν απόκλιςθ όςον αφορά τισ προδιαγραφζσ, και
παράλλθλα ιςχυρίςτθκε ότι κακίςτανται υπερβολικζσ ςε ςχζςθ με τθν ηθτοφμενθ υπθρεςία και
των προδιαγραφϊν που απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία, χωρίσ επίςθσ να εξειδικεφει ςε
ποιο ςθμείο ζγκεινται οι υπερβάςεισ.
Αναφορικά με τθν προκεςμία υποβολισ φακζλων που ετζκθ από το Δ.Λ.Τ. Λζρου, πράγματι αυτό
μπορεί να κεωρθκεί εξαιρετικά βραχφ. Η αιτιολογία που επικαλζςτθκε το Ταμείο για το
κατεπείγον τθσ πρόςκλθςθσ, αφοφ εξζπνεε ςτισ 29/11/2018 θ δίμθνθ παράταςθ που είχε
χορθγθκεί από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι Λζρου για τθν προκεςμία ςυμμόρφωςθσ με τθν
ανωτζρω ςτο νομικό πλαίςιο περιγραφόμενθ περιβαλλοντικι νομοκεςία, αν και βάςιμθ δεν
δφναται να κεωρθκεί επαρκισ κακϊσ κα μποροφςε να είχαν εκκινιςει νωρίτερα οι ςχετικζσ
διαδικαςίεσ.
Το Δ.Λ.Τ. Λζρου κα μποροφςε να είχε προβλζψει μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα των 2 εργαςίμων
θμερϊν χωρίσ να δθμιουργθκοφν διαδικαςτικά ι ουςιαςτικά προβλιματα ςτθν διαδικαςία τθσ
απευκείασ ανάκεςθσ. Ωςτόςο τα δικαιολογθτικά που ηθτικθκαν για τθν πλθρότθτα του φακζλου,
από τθν ουςιαςτικι εξζταςθ τθσ υπόκεςθσ προκφπτει ότι δφναται ο ενδιαφερόμενοσ να τα
ςυγκεντρϊςει ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, κακϊσ αφοροφν αςφαλιςτικι και φορολογικι
ενθμερότθτα, που εκδίδονται με θλεκτρονικό τρόπο, ςυμπλιρωςθ Υπευκφνων Δθλϊςεων και
δθμιουργία Ρινάκων Συνεργαςιϊν του ενδιαφερόμενου με αντίςτοιχεσ ανακζτουςεσ αρχζσ για
αντίςτοιχα ζργα, με παράλλθλθ αποςτολι ςυναφϊν ςυμβάςεων.
Ράρα τα ανωτζρω, θ καταγγζλλουςα εταιρεία δεν προζβθ ςε αίτθμα προσ το Δ.Λ.Τ. Λζρου
χοριγθςθσ εφλογθσ προκεςμίασ με ςκοπό να ςυγκεντρϊςει τα προβλεπόμενα από τθν
πρόςκλθςθ δικαιολογθτικά, αλλά ζςτειλε τθν ανωτζρω αναφερκείςα θλεκτρονικι επιςτολι,
καταγγζλλοντασ τισ ενζργειεσ του Δ.Λ.Τ. Λζρου. Μνθμονεφεται δε ςτο ςθμείο 13 τθσ Απόφαςθσ
36 του Ρροζδρου του Δ.Λ.Τ. Λζρου ότι τρίτθ εταιρεία θ οποία απζςτειλε με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο φάκελο, αποκλείςτθκε από τθ διαδικαςία κακϊσ δεν προςκόμιςε φάκελο ςε φυςικι
μορφι και δεν προςκόμιςε αρκετά από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ανωτζρω, όπωσ
φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και τισ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ.
Ππωσ αναφζρεται και αναλφεται ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 19 (2 θ ζκδοςθ) τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, (Απόφαςθ 1/2018 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων) «θ επιλογι τθσ πλζον κατάλλθλθσ περίπτωςθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ επαφίεται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ».
Ρεραιτζρω αναφζρεται ότι «Ειδικότερα, για τισ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ 20.000 €,
χωρίσ Φ.Π.Α., οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προςφεφγουν ςτθν
¨απευκείασ ανάκεςθ¨….. Αντίςτοιχα, ωσ ¨απευκείασ ανάκεςθ¨ νοείται θ διαδικαςία χωρίσ εκ των
προτζρων δθμοςιότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ
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ανακζτουν ςτον οικονομικό φορζα τθσ επιλογισ τουσ, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ1 και
διαβοφλευςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα
άρκρα 118 και 328…»
Με βάςθ τα ανωτζρω, δεν προκφπτει ότι θ διαδικαςία που ακολοφκθςε το Δ.Λ.Τ. Λζρου ςχετικά
με τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, για τθν
παροχι υπθρεςιϊν οργάνωςθσ τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ και καταςτολισ ρφπανςθσ των
λιμζνων Λακκίου, Αγίασ Μαρίνασ και των αλιευτικϊν καταφυγίων Ραντελίου και Ξθροκάμπου
είναι μθ νόμιμθ.
Ωςτόςο, για τθν αρτιότερθ προετοιμαςία των φακζλων των εταιρειϊν ςτισ οποίεσ απευκφνκθκε
για υποβολι ςτα πλαίςια τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, κρίνεται πρόςφορθ, ςε επόμενεσ ςυμβάςεισ,
θ παροχι από το Δ.Λ.Τ. Λζρου εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν υποβολι των κατά
περίπτωςθ ηθτοφμενων πλθροφοριϊν εκ των εταιρειϊν και θ δυνατότθτα υποβολισ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με ςκοπό να λθφκεί υπ’ όψιν θ θμερομθνία υποβολισ του
τελευταίου, ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 1 Ν. 4412/2016, παράλλθλα με τθν αποςτολι του
φακζλου και ςε φυςικι μορφι.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Να τεκεί ςτο αρχείο θ καταγγελία τθσ εταιρείασ «SolixEngineering».
2. Ρροσ αποφυγιν παρόμοιων αιτιάςεων ςτο μζλλον, ςυςτινεται προσ το Δ.Λ.Τ.Λζρου θ
βελτίωςθ του προγραμματιςμοφ και τθσ οργάνωςθσ:α) των αναγκϊν ςε υπθρεςίεσ και
προμικειεσ, και β) των κατά περίπτωςθ διαδικαςιϊν δθμοςίων ςυμβάςεων.
3. Τθν, από τθν Αρχι, περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ αγοράσ αντίςτοιχων και ςυναφϊν
υπθρεςιϊν ςτουσ λιμζνεσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΑΛ

Ραναγιϊτθσ – Ιάςων Aγγελόπουλοσ

1

Η ζρευνα αγοράσ μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορουσ τρόπουσ (ενδεικτικά: μζςω ζρευνασ ςτο διαδίκτυο ι
ςυλλογισ ζγγραφων προςφορϊν ι υποβολισ τιμϊν από οικονομικοφσ φορείσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κλπ.)
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