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                                                                                ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ  
                                                                                                         (ωσ προσ τθν αρίκμθςθ) 
EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
                                                                                
ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ  ΑΡΧΘ  ΛΙΜΕΝΩΝ                                 
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

 ΑΠΟΦΑΘ   15/2016 
 

   Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  12θ 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Ζνςταςθ τθσ εταιρείασ με τθν  Επωνυμία «NEW NAVAL ΕΠΕ» κατά τθσ απόφαςθσ       
120/02.11.2016 του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Αριςτοτζλθ- Ειςθγιτρια:  

                   κα Α.Μακρυγιάννθ (βλ. ςυνθμμζνο). 
 
τισ  9 Δεκεμβρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 12θ 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. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

4. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
6. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 
 
1. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου                                        

2. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου Μζλοσ             

 
 

Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ θμαιοφόροσ Λ.. ΣΙΟΤΠΛΗ . 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
 
 
 
 
Ειςθγθτισ 
Μζλοσ 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚ2Π4653ΠΩ-Σ9Β



2 
 

 
 

Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι θ  εταιρεία με τθν επωνυμία NEW NAVAL 
ΕΠΕ κοινοποίθςε ςτθν ΡΑΛ με το ζγγραφο τθσ με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 212/16.11.2016  τθν ζνςταςθ 
τθσ  κατά τθσ απόφαςθσ 120-2.11.2016 του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Αριςτοτζλθ για τθν 
ανάκεςθ τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και υλικϊν αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν καλάςςιασ 
ρφπανςθσ ςε λιμζνεσ ευκφνθσ του  ςτθν εταιρεία «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Α.Ε.». Με τθν ζνςταςθ τθσ, θ εταιρεία εκφράηει τισ αντιρριςεισ τθσ ωσ προσ τθν νομιμότθτα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,διότι, όπωσ αναφζρει, το  Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Αριςτοτζλθ 
προζβθ 
 
 «…ςε απευθείασ ανάθεςη τησ εν λόγω προμήθειασ υλικών, είτε χωρίσ να προβεί ςτην 
διαδικαςία δημοςίευςησ προκήρυξησ τηρώντασ τισ ςχετικζσ προθεςμίεσ, είτε δίχωσ να προβεί 
ςτη διαδικαςία δημοςίευςησ πρόςκληςησ ενδιαφερομζνων φορζων ώςτε να μπορεί να κάνει 
χρήςη τησ διαδικαςίασ απευθείασ ανάθεςησ…».  
Επίςησ, κατά την εταιρεία, το ποςόν τησ απευθείασ ανάθεςησ, ήτοι το ποςόν των 12.274,84 € 
υπερζβη την πίςτωςη των 11.613,93 €  που είχε διατεθεί για την προμήθεια αυτή με την υπ’ 
αριθμ. 95/2016 απόφαςη του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α. 
 
Με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 169/21.11.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. 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 
238/7.12.2016  και διενεμικθκε ςτα Μζλθ (βλ.ςυνθμμζνο). 
 
Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ ωσ εξισ: Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων 
ςφμφωνα με τθν παρ.8 του άρκρου 43 του Ν.4150/13, όπωσ ιςχφει ςιμερα, θ Ρυκμιςτικι 
Αρχι Λιμζνων 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. 
 
Με τθν υπό εξζταςθ καταγγελία, εκφράηονται αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν τιρθςθ τθσ 
νομιμότθτασ κατά τθ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Κατά ςυνζπεια, νομίμωσ και 
παραδεκτϊσ θ ΡΑΛ προβαίνει ςτθν εξζταςθ τθσ προαναφερόμενθσ ζνςταςθσ.  
Σο Δ.Λ.Σ. Αριςτοτζλθ ωσ Φορζασ Διαχείριςθσ Λιμζνα μπορεί να προβεί ςτθν ςφναψθ 
ςφμβαςθσ για τθν προμικεια των αναγκαίων υλικϊν/εξοπλιςμοφ για τθν ςωςτι λειτ 
 
φμφωνα με το άρκρο 15 παρ. η του Ν. 4281/2014 «απευκείασ ανάκεςθ» είναι θ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ χωρίσ εκ των προτζρων δθμοςιότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ/οι ανακζτοντεσ φορείσ ανακζτουν ςτον οικονομικό φορζα επιλογισ 
τουσ, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 144. τθν απευκείασ ανάκεςθ δεν υπάρχουν 
χρονικζσ προκεςμίεσ.  
 
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προςφυγι ςτθ διαδικαςία 
απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι 
κατϊτερθ, από το ποςόν των 20.000 €, χωρίσ ΦΠΑ.  
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Η απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ χωρίσ να απαιτείται θ 
ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου για τον ςκοπό αυτό (παρ.2).   
 
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ θ ανακζτουςα αρχι δθμοςιεφει αυτι 
ςτο ΚΗΜΔΗ, ςφμφωνα με το Άρκρο 66, παραγρ. 3.  
Από τθν ςχετικι ςφμβαςθ ανάκεςθσ που υπεγράφθ προκφπτει ότι το κόςτοσ τθσ προμικειασ 
του ςχετικοφ υλικοφ/εξοπλιςμοφ κακορίςτθκε ςτο ποςό των 12.274,48 ευρϊ το οποίο 
εμπίπτει ςτα προβλεπόμενα όρια τθσ απευκείασ ανάκεςθσ από τον φορζα διαχείριςθσ ςτον 
προμθκευτι. 
 
Σο Δ.Λ.Σ.Α. δθμοςίευςε ςτισ 2.11.2016 ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ τθν απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ 
προμικειασ «προμικειασ εξοπλιςμοφ και υλικϊν αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν καλάςςιασ 
ρφπανςθσ ςε λιμζνεσ ευκφνθσ του  ςτθν εταιρεία «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Α.Ε.». 
 
Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 
 
Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα και με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ τθσ  Ειςθγιτριασ, 
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. 
 
 
     ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Κακίςταται ςαφζσ ότι θ ανάκεςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ και υλικϊν αντιμετϊπιςθσ 
περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ ςε λιμζνεσ ευκφνθσ του Δ.Λ.Σ.Α εντάςςεται ςτθν 
κατθγορία «απευκείασ ανάκεςθσ» και αφορά τθν απευκείασ ανάκεςθ «Προμικειασ Τλικϊν». 
Επομζνωσ το Δ.Λ.Σ.Α τιρθςε τισ προβλεπόμενεσ από τον Ν.4412/2016 διαδικαςίεσ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορίασ και περιεχομζνου ανάκεςθ και δεν υφίςταται οποιοςδιποτε λόγοσ 
για τθν ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
 

                                      

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.       
                                                                                                           
                                        

                                                                                                      Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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