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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ                                                                                         

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Σθλ.: 213 137 1966  Fax: 213 137 1888                                ωσ προσ τον αρικμό Απόφαςθσ  
e-mail : info@raports.gr                              
                                     

ΑΠΟΦΑΗ   8 /2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  7θ 
 

ΘΕΜΑ  7ο:Πρόχειροσ Διαγωνιςμόσ του Οργανιςμοφ Λιμζνα Ηγουμενίτςασ Α.Ε. για τθν 
«Διαχείριςθ Αςυνόδευτων Φορτίων και Αυτοκινοφμενων εντόσ Λιμενικισ Ζώνθσ» 
- Ειςθγιτρια : κα Α. Μακρυγιάννθ  

 
τισ  23 επτεμβρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 7θ υνεδρίαςι τουσ ςτα 
γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, 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. 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. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
8. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 
 
Ουδείσ. 
 
 
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι θ Ρ.Α.Λ. ζλαβε ανυπόγραφθ καταγγελία από 
τον κ. Β. Ξάνκθ, χωρίσ περαιτζρω ςτοιχεία με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 48/18.7.2016, θ οποία είχε 
αποςταλεί και ςτο Σαμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. για τον 
πρόχειρο διαγωνιςμό «Παροχισ Τπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Αςυνόδευτων Φορτίων και 
Αυτοκινοφμενων εντόσ Λιμενικισ Ζϊνθσ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ». Η 
καταγγελία κάνει λόγο για χειραγϊγθςθ του υπόψθ διαγωνιςμοφ προσ ςυγκεκριμζνθ 
κατεφκυνςθ, θ οποία βλάπτει το δθμόςιο ςυμφζρον. Ειδικότερα, αναφζρονται 
ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ τθσ διακιρυξθσ, οι οποίεσ κατά τθν άποψθ του καταγγζλλοντα είτε 
αντιβαίνουν τθν κείμενθ νομοκεςία είτε είναι φωτογραφικζσ προσ ςυμφζρον ςυγκεκριμζνου 
υποψιφιου αναδόχου.  
 
Με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 59/18.7.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζκεςε ςτθν 
Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ. 
Η Ειςθγιτρια ηιτθςε και ζλαβε από τον Ο.Λ.ΗΓ. τθν Διακιρυξθ του Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ. 
 
Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο τθσ Ειςθγιτριασ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ  128/21.9.2016  
και διενεμικθκε ςτα Μζλθ. 
 
Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. 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 αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με τον Νόμο 4389/2016.  
 
 
Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 
 
     ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ο ευριςκόμενοσ ςε εξζλιξθ διαγωνιςμόσ επιβάλλεται να ακυρωκεί με απόφαςθ του Δ.. του 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ Α.Ε., επειδι  εμφανίηει παρατυπίεσ και παραλείψεισ και  
να επαναπροκθρυχκεί. 
 
Ειδικότερα από τθν αναλυτικι εξζταςθ τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ προζκυψαν 
διάφορα προβλιματα και ςυγκεκριμζνα: 
 
α) ε κανζνα ςθμείο τθσ προκιρυξθσ δεν αναφζρεται ο προχπολογιςμόσ του υπό ανάκεςθ 

ζργου. Μόνο κατά προςζγγιςθ μπορεί να εκτιμθκεί  ο προχπολογιςμόσ από τα ποςά των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και ςυμμετοχισ. Η διεξαγωγι πρόχειρου διαγωνιςμοφ χωρίσ 
ρθτά αναφερόμενο ποςό αντιβαίνει ςτθν κείμενθ νομοκεςία (αρκ.29,  παρ.1,  
Ν.3669/2008)  θ οποία ορίηει τα 60.000 ευρϊ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) ωσ 
ανϊτατο επιτρεπτό όριο Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ.  

 
Η Διακιρυξθ κα πρζπει να αναφζρει ρθτά τον  προχπολογιςμό, από το φψοσ του οποίου κα 

εξαρτθκεί αν κα είναι Πρόχειροσ ι Ανοικτόσ Διεκνισ. 
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β) Οι αποφάςεισ του Δ.. του Οργανιςμοφ  που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ Προκιρυξθσ 
(‘Αρκρο 7.2) κα πρζπει να προςαρτϊνται ςε αυτιν. 

 
γ) το Άρκρο 13.3 τθσ Προκιρυξθσ αναφζρεται, ότι ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ςτθ 

διάκεςθ του για τισ δφο τελευταίεσ κλειςμζνεσ χριςεισ ςυγκεκριμζνα αδειοδοτθμζνα 
μθχανιματα. Σο χρονικό διάςτθμα των δφο  διαχειριςτικϊν  χριςεων δεν είναι 
αιτιολογθμζνο.  

 
δ) το Άρκρο 20 τθσ Προκιρυξθσ  κα πρζπει να προςεχκοφν οι αναφορζσ ςτθν παράγραφο 

18.3, κακϊσ αυτι δεν εμπεριζχονται ςτθν προκιρυξθ.  
 

 

 

                                              

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.      
                                                                                                            
                                        

                                                                                                            Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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