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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ  ΑΡΧΘ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Ρειραιάσ      
Τθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
 
                                     
                                                            ΑΠΟΦΑΘ   5 /2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  5θ 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Καταγγελία για τον Ο.Λ. Κζρκυρασ Α.Ε. για τθν ανάδειξθ αναδόχου ςτα 
«Ζργα Διαμόρφωςθσ και Κακαριςμοφ Λιμζνων Αρμοδιότθτασ Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε.» - Ειςθγθτισ: κ. Γ. Παπαδόπουλοσ 

 
Στισ 29 Αυγοφςτου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 5θ Συνεδρίαςι 
τουσ ςτα γραφεία τθσ .Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Ρειραιάσ, φςτερα από 
πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να 
ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 
3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

5. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
ΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 
 
1. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 
2.ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 
3.Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
 
 
 
Θ Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
 
 
 
 
 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
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Η .Α.Λ. ζλαβε με αρικμ. πρωτ. ΑΛ 19/27.6.2016 τθν ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ κατά του 

Οργανιςμοφ Λιμζνα Κζρκυρασ Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ.) των κκ. Γ. Αγουρίδθ και Μ. Μιάρθ, 

κατοίκων Κζρκυρασ, και τθσ εταιρείασ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε., εδρεφουςασ ςτθν Κζρκυρα, με 

τθν οποία καταγγζλλουν τισ ςυνκικεσ διεξαγωγισ ςτισ 31.5.2016 του διαγωνιςμοφ 

με ανοιχτι διαδικαςία του Ο.Λ.ΚΕ.  «ΕΓΑ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΚΕ ΑΕ», προχπολογιςμοφ 245.230,98 €  με Φ.Ρ.Α. 

Ανάδοχοσ του ζργου ανακθρφχκθκε από τον Ο.Λ.ΚΕ. ο κ. Κ. Ραπαγεωργίου (ατομικι 

επιχείρθςθ), ωσ μοναδικόσ ςυμμετζχων,  με ποςοςτό ζκπτωςθσ τρία τοισ εκατό(3%).  

Οι καταγγζλλοντεσ διαμαρτφρονται κατά τθσ εγκυρότθτασ του ανωτζρω 

διαγωνιςμοφ και ειδικότερα για τα εξισ: 

α) Αν και προςιλκαν νομίμωσ να λάβουν μζροσ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό, θ 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ δεν δζχκθκε να παραλάβει τισ οικονομικζσ προςφορζσ 

τουσ με τθν αιτιολογία τθσ αργοπορθμζνθσ προςζλευςθσ τουσ με αποτζλεςμα να 

μθν αποκτιςουν τθν ιδιότθτα του «προςφζροντοσ διαγωνιηόμενου», όπωσ αυτι 

ορίηεται ςτο Άρκρο 1.5 τθσ Διακιρυξθσ , ςτερϊντασ με αυτόν τον τρόπο τα 

δικαιϊματα που κα αποκτοφςαν από τθν ιδιότθτα αυτι. 

β) Κθρφχκθκε ανάδοχοσ του ζργου ο μοναδικόσ ςυμμετζχων , ο οποίοσ δεν παρζςτθ  

αυτοπροςϊπωσ για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ,  ςε αντίκεςθ με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 3.3 τθσ Διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 22 παρ. 2  του Κϊδικα Καταςκευισ 

Δθμοςίων Ζργων. 

 γ) Τα αρμόδια όργανα του Διαγωνιςμοφ αρνικθκαν να παραλάβουν τισ προςφορζσ 

των καταγγελλόντων, ενϊ δζχκθκαν τθν παραλαβι των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων 

τουσ, δικαίωμα που ζχουν μόνο οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό, ωσ προςπάκεια 

απόδοςθσ νομοτυπικοφ χαρακτιρα τθσ όλθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

 

Οι καταγγζλλοντεσ ηθτοφν από τθν .Α.Λ. και ελζγξει τα ανωτζρω και ςτθν 

περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ τιρθςθσ τθσ νομιμότθτασ, να διατάξει επανάλθψθ του 

διαγωνιςμοφ κακϊσ και να αναςτείλει τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

μεταξφ του αναδόχου του ζργου και του Ο.Λ.ΚΕ.  μζχρι τθν απόφαςθ επί τθσ 

νομότυπθσ ι μθ  τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

 

Ο Ρρόεδροσ τθσ .Α.Λ. ηιτθςε από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΚΕ. Ναφαρχο κ. Σ. 

Στεφανίδθ τισ απόψεισ του Οργανιςμοφ επί τθσ καταγγελίασ. Με το ζγγραφό του με 

αρικμ. πρωτ. ΑΛ 23/29.6.2016 ο κ. Στεφανίδθσ γνϊριςε ςτθν .Α.Λ. (βλ. 

ςυνθμμζνο), ότι τα καταγγελλόμενα είναι «…καθ΄ολοκληρίαν αναληθή…» 

 

Ο Ρρόεδροσ τθσ .Α.Λ. με το ζγγραφό του με αρικμ. πρωτ. ΑΛ 39/1.7.2016 ανζκεςε 

ςτον Ειςθγθτι κ. Γ. Ραπαδόπουλο τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ 
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ειςιγθςθσ. Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο του Ειςθγθτι με αρικμ. πρωτ. 

ΑΛ 94/25.8.2016 και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 

 Ο Ειςθγθτισ ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςι του. Ακολοφκθςε διαλογικι 

ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 

 
Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα και με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ του 

Ειςθγθτι, το υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ .Α.Λ., 
ςφμφωνα με το άρκρο 113 παρ. βϋ και δϋ του Ν.4389/2016. 

 

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

 
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 Πςον αφορά τα αιτιματα τθσ  διάταξθσ  επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ και τθσ 

αναςτολισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ .Α.Λ. διαπιςτϊνει ότι άπτονται του άρκρου 

114 του Ν. 4389/2016, όμωσ δεν ζχει αποςαφθνιςκεί θ ςχετικι διαδικαςία που 

ορίηει το ςυγκεκριμζνο άρκρο και κατά ςυνζπεια δεν μπορεί να επιβάλει τζτοιου 

είδουσ μζτρα.  

 

Ωσ προσ τον λόγο τθσ καταγγελίασ που αφορά τθν μθ αυτοπρόςωπθ εμφάνιςθ του 

αναδόχου του ζργου για τθν υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό, ςτο πρακτικό 

τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ  αναφζρεται ότι αυτόσ προςιλκε κατά τισ 9:35π.μ  

και κατζκεςε προςφορά με αρ. πρωτ. 1465/5-6/31.05.2016 ΟΛΚΕ. Κατά ςυνζπεια, 

ςφμφωνα και με τα λοιπά ςτοιχεία τα αναφερόμενα ςτθν ειςιγθςθ κου Ειςθγθτι, 

ομόφωνα δεν γίνεται δεκτι θ καταγγελία.  

 

Πςον αφορά  τον λόγο ότι κακϊσ ο ΟΛΚΕ δζχκθκε τθν υποβολι των ενςτάςεων των 

καταγγελλόντων, ενϊ δεν είχαν αποκτιςει το δικαίωμα αυτό λόγω τθσ μθ 

ςυμμετοχισ τουσ, προκφπτει από τα ζγγραφα του φακζλου ότι κατά τον διαγωνιςμό 

κατατζκθκαν οι ενςτάςεισ με αρ. πρωτ. 1467/31-05-2016, 1473/31-05-2016, 

1479/01-06-2016 και 1480/01-06-2016, ςτθν Γραμματεία του Ο.Λ.ΚΕ. Οι ενςτάςεισ 

αυτζσ απορρίφκθκαν ωσ απαράδεκτεσ με το από 7.06.2016 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. Τα ανωτζρω επικυρϊκθκαν με τθν υπ’ αρ. 90/2016 πράξθ του Δ.Σ. 

του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Κζρκυρασ, με τθν οποία εγκρίκθκαν τα ςχετικά πρακτικά 

τθσ Επιτροπισ και κθρφχκθκε ανάδοχοσ ο μοναδικόσ ςυμμετάςχων.  
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Από τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ που περιιλκαν ςτθν .Α.Λ., δεν προκφπτει 

παρατυπία ςτθν νομιμότθτα τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Κατά ςυνζπεια θ .Α.Λ. 

απορρίπτει τθν ανωτζρω αίτθςθ-καταγγελία. 

 
 

                                                 

                                         Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ .Α.Λ.     
           
                                                                                                     
                                     

                                                                                                                 Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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