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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ                                          
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

 ΑΠΟΦΑΗ   16/2016 
 

   Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  13θ 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Βραχφχρονθ Παράταςθ φμβαςθσ Φφλαξθσ Εγκαταςτάςεων του Οργανιςμοφ 
Λιμζνα    Ηρακλείου Α.Ε. 

 
τισ  19 Δεκεμβρίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 13θ 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. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

     6. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου Μζλοσ             
7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
8. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

 
 

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 ο Οργανιςμόσ Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. (για 
ςυντομία: Ο.Λ.Η.) με το υπϋαρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 254/14.12.2016 ζγγραφό του ηθτά από τθν 
Ρ.Α.Λ. να εκφράςει τθν άποψθ τθσ επί μίασ νζασ τρίμθνθσ παράταςθσ τθσ υπάρχουςασ 
ςφμβαςθσ φφλαξθσ των λιμενικϊν  εγκαταςτάςεων του, τθσ οποίασ θ πεντάμθνθ παράταςθ 
ζλθξε ςτισ 15.12.2016. Επίςθσ με το ανωτζρω ζγγραφο ο Ο.Λ.Η. αναφζρει ότι ςτισ 12.12.2016 
ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν ςτον διεκνι ανοικτό διαγωνιςμό για τθν 
ανάδειξθ του νζου αναδόχου. 
 
Ο Πρόεδροσ υπενκυμίηει ςχετικϊσ ςτα Μζλθ τα επόμενα: 
 
Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ του Ο.Λ.Η. με το ζγγραφό του με αρικμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 
77/5.8.2016 προσ τθν Ρ.Α.Λ. είχε κοινοποιιςει  απόφαςθ του για πεντάμθνθ παράταςθ τθσ 
υπάρχουςασ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ-φφλαξθσ των λιμενικϊν 
εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Η. λιγουςα ςτισ 15.12.2016. Προφορικϊσ ο Πρόεδροσ είχε 
ηθτιςει τθν άποψθ τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ παράταςθσ αυτισ. Η πεντάμθνθ παράταςθ  
προβλεπόταν ςτο Άρκρο 4 τθσ από 15.12.2015 φμβαςθσ. Σο κζμα είχε κζςει ο Πρόεδροσ τθσ 
Ρ.Α.Λ. ςτθ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 6/12.9.2016 (ΘΕΜΑ 6), θ οποία είχε αποφανκεί, ότι δεν ετίκετο κζμα 
λιψθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν Ρ.Α.Λ., επειδι θ πεντάμθνθ παράταςθ προβλεπόταν ςτθν 
υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ. το ζγγραφό του προσ τον Ο.Λ.Η. με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 
107/23.9.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζφερε, ότι θ πεντάμθνθ παράταςθ τθσ φμβαςθσ ζωσ 
τισ 15.12.2016 ιταν νόμιμθ. 
 
Εν ςυνεχεία, ο Ο.Λ.Η. με το ζγγραφό του με αρικμ. πρωτ. 159/7.10.2016 απζςτειλε ςτθ Ρ.Α.Λ. 
το χζδιο Διακιρυξθσ του νζου ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για ΑΦΑΛΕΙΑ/ΦΤΛΑΞΗ 
ΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΓΙΑ 
ΣΟ ΕΣΟ 2017 προχπολογιςμοφ 900.000€  πλζον Φ.Π.Α. και ηιτθςε τισ απόψεισ τθσ επ’ 
αυτοφ. Η Ρ.Α.Λ. με τθν ΑΠΟΦΑΗ 10/31.10.2016 διετφπωςε τισ απόψεισ τθσ . 
 
Με το ζγγραφό του με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 186/15.12.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζκεςε ςτθν 
Ειςθγθτι κ. Γ. Παπαδόπουλο τθν μελζτθ του κζματοσ τθσ νζασ τρίμθνθσ παράταςθσ  και τθν 
υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ.Ο Ειςθγθτισ υπζβαλε τθν ειςιγθςθ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 
265/19.12.2016, θ οποία  διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 
 
Ο Ειςθγθτισ ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ του. Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ 
μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ  
 
Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ του Ειςθγθτι, τον 
υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με το άρκρο 113 παρ. αϋ 
και βϋ του Ν. 4389/2016. 
 
Ακολοφκθςε ψθφοφορία για τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ, από τθν οποία προζκυψε το εξισ 
αποτζλεςμα: 

 Τπζρ τθσ παρακάτω αναγραφόμενθσ Απόφαςθσ εψιφιςαν οι: 
 
(1) Κ. Μουτηοφρθσ, Πρόεδροσ 
(2) Δ. Μπαντιάσ, Αντιπρόεδροσ 
(3) Α. Μακρυγιάννθ, Ειςθγιτρια  
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(4) Π. Αμοφργθσ, Μζλοσ 
(5) Κ.-Α. Βαλλεράσ, Μζλοσ 
(6) Α. ζργθ, Μζλοσ 
 

 Κατά τθσ Απόφαςθσ, με τα ςκεπτικά που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, εψιφιςαν οι: 
 
(1) Γ. Παπαδόπουλοσ, Ειςθγθτισ 
(2) Κ. Χλωμοφδθσ, Μζλοσ. 
 

υνεπϊσ ελιφκθ θ παρακάτω κατά πλειοψθφία απόφαςθ:                                                

        ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΗ     

Οι Φορείσ Διαχείριςθσ Λιμζνων οφείλουν να ολοκλθρϊνουν τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ 
προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν τουσ για ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ θ διαχείριςθ υγρϊν 
και ςτερεϊν αποβλιτων τουσ, θ φφλαξθ τουσ κ.α. εγκαίρωσ και πριν λιξει ο χρόνοσ τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ, ϊςτε να μθν παρατθρείται κενό ςτθν παροχι των 
υπθρεςιϊν. Ο Οργανιςμόσ Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. κα πρζπει να ολοκλθρϊςει άμεςα τον ςε 
εκκρεμότθτα διαγωνιςμό φφλαξθσ του.  
 
Η Ρ.Α.Λ. υπογραμμίηει ότι ο Ο.Λ. Ηρακλείου είναι υπόχρεοσ για τθν εφαρμογι του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 725/2004 για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία και ςτισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ και, ςυνεπϊσ, θ φφλαξθ των εγκαταςτάςεων  είναι απαραίτθτθ εν παντί 
χρόνω και εμπίπτει ςτθ ςφαίρα του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Οιαδιποτε διακοπι ςτθν 
παροχι αυτισ τθσ υπθρεςίασ κα αποτελεί παράβαςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 725/2004 και κα 
προκαλζςει ςοβαρό πρόβλθμα δθμόςιασ αςφάλειασ. 
 

 O μειοψθφίςασ Ειςθγθτισ κ. Γ. Παπαδόπουλοσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με 
τα κατωτζρω: 

Ο Ειςθγθτισ ςυμφωνεί με τα ανωτζρω, αλλά κεωρεί ότι πρζπει να προςτεκεί ςτο 
τζλοσ τθσ απόφαςθσ και θ εξισ φράςθ: 

  ‘’τα πλαίςια αυτά είναι δυνατι θ τρίμθνθ παράταςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ.’’ 
 

 Σο μειοψθφίςαν Μζλοσ κ. Κ. Χλωμοφδθσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα 
κατωτζρω: 

‘’υμφωνϊ με τθ διατφπωςθ του κ. Παπαδόπουλου με βάςθ τθν αντίλθψθ ότι ωσ 
Ρυκμιςτικι Αρχι πρζπει να προκρίνουμε και λφςεισ, όταν μασ ηθτείται, με ευκεία 
παροχι γνϊμθσ ςε νομικά διλιμματα και πρακτικι εφαρμογι για τθν κανονικι 
λειτουργία ενόσ λιμζνοσ.”                                                                      

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.      
    
    
                                                                                                                                             
Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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