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ΑΠΟΦΑΘ 68/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  3 9 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξζταςη επιςτολήσ του Επικεφαλήσ Δ.Α.Λ.–Θ. περί του προκηρυχθζντοσ από 9ησ 

Ιουλίου 2018 ανοιχτοφ διεθνή διαγωνιςμοφ τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ 
Α.Ε. για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικοφ. 

 

Σθν 27θ επτεμβρίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 14:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 39θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ   

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά ςτθν επιςτολι 
του κ. Επικεφαλισ του Περιφερειακοφ Γραφείου τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων Θεςςαλονίκθσ 
(εφεξισ: Δ.Α.Λ.–Θ.) (με αρ. πρωτ. ΔΑΛ-Θ 14/16.07.18), με τθν οποία τζκθκαν υπ’ όψιν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) παρατθριςεισ επί των όρων του προκθρυχκζντοσ 
από 09.07.2018 ανοιχτοφ διεκνι διαγωνιςμοφ, τιτλοφορθκζντα «THPA S.A. CALL FOR TENDER 
FOR THE AWARD OF SERVICES OF INDEPENDENT ENGINEER - IN ACCORDANCE WITH THE 
PROVISIONS OF THE CONCESSION AGREEMENT BETWEEN THE HELLENIC REPUBLIC (HR) AND 
THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A. (THPA S.A.), REGARDING THE USE AND EXPLOITATION OF 
CERTAIN AREAS AND ASSETS WITHIN THE PORT OF THESSALONIKI», τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) για τθν επιλογι Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ (εφεξισ: ΑΜ), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 
39/07.03.2018) τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο 
κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ: Π) μεταξφ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ) και τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο κ. Πρόεδροσ επιςθμαίνει τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ 
ςυνεργαςίασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και των Τπθρεςιϊν αυτισ με τθν Αρχι, ιδθ ςε προλθπτικό επίπεδο, 
για τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ Π, δυνάμει του Άρκρο 2 
τθσ Π, του Παραρτιματοσ 2.2 τθσ Π και του Ν.4389/2016. 

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
25.09.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ 

φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει 
ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των 
υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων 
ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ» και ςφμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. θ Ρ.Α.Λ. 
είναι αρμόδια για:… …ε) τθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 
απορρζουν από υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του». Ομοίωσ με το 
Άρκρο 132 του ιδίου Νόμου «…1. ε περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ 
αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα 
δεν ρυκμίηονται από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ, αυτι επιλφεται ωσ εξισ:… …β) Όταν θ αμφιβολία 
αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του παρόντοσ νόμου, 
αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και 
ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ 
αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.». 

Επιπλζον, το Άρκρο 132 παρ. 1 αα, ορίηει ότι «…κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, 
εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ 
Παραχϊρθςθσ, αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, αςκείται 
από τθν Ρ.Α.Λ.». Περαιτζρω, ςτθν παρ. 3 του ιδίου Άρκρου ορίηεται ρθτά ότι «Θ Ρ.Α.Λ. αςκεί ωσ 
εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που είναι ςυναφισ με τθν 
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φμβαςθ Παραχϊρθςθσ και δεν ζχει ρθτά απονεμθκεί ςε κάποια υπθρεςία ι φορζα του, εκτόσ αν 
ορίηεται διαφορετικά…». 

Με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ ανωτζρω επιςτολισ, ο κ. Επικεφαλισ Δ.Α.Λ.-Θ., αιτικθκε για τισ 
ενζργειεσ, μεταξφ άλλων και τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.), κακϊσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα τθσ εν 
λόγω επιςτολισ, θ εν κζματι διακιρυξθ περιζχει όρουσ με τουσ οποίουσ «…κατά τθ γνϊμθ τθσ 
υπθρεςίασ μασ, φαλκιδεφονται τα κριτιρια επιλογισ» και οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ 
ςυμμετοχισ των υποψθφίων είναι περιςςότερεσ «…από αυτζσ που επακριβϊσ προβλζπονται ςτο 
Παράρτθμα 27.3 τθσ παροφςασ φμβαςθσ με πικανι ςυνζπεια τον περιοριςμό του αρικμοφ των 
υποψθφίων». 

Η διαδικαςία ανάδειξθσ ΑΜ ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., υπαγορεφεται από τθν Π και κατά ςυνζπεια 
ςφμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια όχι μόνον να 
υποβάλλει παρατθριςεισ αλλά και να λάβει οποιαδιποτε πρόςφορα μζτρα για τθν ορκι τιρθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ι απόφαςθ επί του εν κζματι ηθτιματοσ. υνεπϊσ, παραδεκτϊσ φζρεται προσ 
ςυηιτθςθ θ εν κζματι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 16/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 706/16.07.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. θ 
προαναφερκείςα επιςτολι του Επικεφαλισ Δ.Α.Λ.–Θ. (με αρ. πρωτ. ΔΑΛ-Θ 14/16.07.18), με 
τθν οποία αιτείται για τισ ενζργειεσ τθσ Αρχισ, κακϊσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα τθσ 
ανωτζρω επιςτολισ, θ εν κζματι διακιρυξθ περιζχει όρουσ με τουσ οποίουσ «…κατά τθ 
γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ μασ, φαλκιδεφονται τα κριτιρια επιλογισ» και οι απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ ςυμμετοχισ των υποψθφίων είναι περιςςότερεσ «…από αυτζσ που επακριβϊσ 
προβλζπονται ςτο Παράρτθμα 27.3 τθσ παροφςασ φμβαςθσ με πικανι ςυνζπεια τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων». 

2) τισ 03/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/03.08.18) εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ τθν Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. με τθν οποία εηιτθςε τθν παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με τθ διαδικαςία «Πρόςκλθςθ 
υποβολισ προςφορϊν για τθν ανάκεςθ ανεξάρτθτου μθχανικοφ» του Ανακζτοντα Φορζα 
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) και ςυγκεκριμζνα «…επί ποίων κανονιςτικϊν πράξεων ι διατάξεων ςτθρίχκθκε θ 
ζκδοςθ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ ΟΛΚ ΑΕ». 

3) τισ 09/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 346/09.08.18) εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ τθν Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. με τθν οποία εηιτθςε τθν παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με τθ διαδικαςία «Πρόςκλθςθ 
υποβολισ προςφορϊν για τθν ανάκεςθ ανεξάρτθτου μθχανικοφ» του Ανακζτοντα Φορζα 
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) αναφορικά με των επί τθσ ουςίασ τθσ εν λόγω προςκλιςεωσ όρων και 
διατάξεων. 

4) τισ 16/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 813/16.08.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι, με τα 
ςυνθμμζνα ςε αυτι ςτοιχεία, του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ςε απάντθςθ τθσ 
με αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 339/03.08.18 επιςτολισ τθσ Αρχισ. 

5) τισ 20/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 820/20.08.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι, με τα 
ςυνθμμζνα ςε αυτι ςτοιχεία, του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ςε απάντθςθ τθσ 
με αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 346/09.08.18 επιςτολισ τθσ Αρχισ. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει, ιδίωσ τα άρκρα 113 και 132. 

2) Ο Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ 
και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Λουνίου 2001 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ 
μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε. και άλλεσ 
διατάξεισ». 

3) Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45), όπωσ ιςχφει. 

4) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

6) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018, 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Νομικό και εταιρικό πλαίςιο - ερμηνεία 

Ι. Ν.4522/2018 «Κφρωςη τησ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηςησ και κωδικοποίηςησ ςε 
ενιαίο κείμενο τησ από 27 Ιουνίου 2001 Σφμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ του Ελληνικοφ 
Δημοςίου και τησ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ.». 

Επί τθ βάςει του Άρκρου 9 παρ. 1 του Ν.4522/2018, με τον οποίο κυρϊκθκε θ από 2ασ  
Φεβρουαρίου 2018 Π, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «…δφναται να ςυνάπτει ςυμβάςεισ για τθν εκτζλεςθ ζργων 
και για τθν παροχι υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων και τθσ εκπλιρωςθσ 
των υποχρεϊςεϊν τθσ από τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, κακϊσ επίςθσ και να υποπαραχωρεί ςε 
τρίτουσ δικαίωμα χριςθσ και εκμετάλλευςθσ τμθμάτων τθσ Λιμενικισ Ηϊνθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 9.3 και 12 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ». 

Επί τθ βάςει του Άρκρου 9 παρ. 2 του Ν.4522/2018, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Κατά τθ διαδικαςία επιλογισ 
των αντιςυμβαλλομζνων για τουσ ςκοποφσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ “Οργανιςμόσ 
Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε.” υποχρεοφται να τθρεί τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ δθμοςιότθτασ, 
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ απαγόρευςθσ διάκριςθσ. Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ 
παραγράφου δεν επθρεάηονται και δεν περιορίηονται από όποιουσ τυχόν ςχετικοφσ εςωτερικοφσ 
κανονιςμοφσ ικελε υιοκετθκοφν από τθν “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε.” οφτε και ςε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε.” με τισ υποχρεϊςεισ 
τθσ που απορρζουν από τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ». 
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Ωσ εκ τοφτου, θ ςχετικι δράςθ τθσ εταιρείασ εντάςςεται ςε κακοριςμζνο και εξαιρετικό 
κανονιςτικό πλζγμα μζςω τθσ ίδιασ τθσ Π από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάγεται ςε διατάξεισ 
που διζπουν τθν κατάρτιςθ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

φμφωνα με το Άρκρο 27.1 τθσ Π «Οι διατάξεισ του παρόντοσ Άρκρου 27 κα ιςχφουν για τον 
Αρχικό Ανεξάρτθτο Μθχανικό και τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό Απόδοςθσ (ζκαςτοσ και ξεχωριςτά ο 
Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ)». 

φμφωνα με το Άρκρο 27.3 τθσ Π «Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν Θμερομθνία Ζναρξθσ Λςχφοσ, ο 
Αρχικόσ Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ κα επιλεγεί: (α) μζςω κατάλλθλα δθμοςιοποιθκείςασ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, διενεργοφμενθσ από τον ΟΛΚ ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 
Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων· και (β) μεταξφ υποψθφίων οι 
οποίοι: (i) ζχουν επαρκι και κατάλλθλθ εμπειρία και εξοικείωςθ με ζργα και παραχωριςεισ 
ανάλογου μεγζκουσ και κλίμακασ ςτον τομζα των λιμενικϊν/καλάςςιων ζργων, και (ii) ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τα προςόντα που προβλζπονται από το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 27.3». 

φμφωνα με το Άρκρο 12.1 τθσ Π, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «…δικαιοφται να χρθςιμοποιεί εργολάβουσ, 
παρόχουσ υπθρεςιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου ενδεικτικά, παρόχου υπθρεςιϊν διαχείριςθσ) ι 
άλλα τρίτα πρόςωπα, είτε ςυνδζονται με τον ΟΛΚ είτε όχι (οι Τπεργολάβοι), προκειμζνου να 
εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ παροφςασ φμβαςθσ, κακϊσ και για τθν 
πραγματοποίθςθ οποιωνδιποτε εργαςιϊν ςτον Χϊρο του Λιμζνα. Με τθν επιφφλαξθ του Άρκρου 
12.14, οποιαδιποτε ςφμβαςθ με Τπεργολάβο (θ Τπεργολαβία) κα ςυνάπτεται, ανανεϊνεται, 
παρατείνεται ι τροποποιείται μόνο υπό εφλογουσ όρουσ αγοράσ». 

φμφωνα με το Άρκρο 12.2 τθσ Π, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Εντόσ εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν 
Θμερομθνία Ζναρξθσ Λςχφοσ, ο ΟΛΚ κα υιοκετιςει με απόφαςθ του αρμόδιου διοικθτικοφ 
οργάνου του και κα δθμοςιεφςει ςειρά δεςμευτικϊν εταιρικϊν κανονιςμϊν (οι Κανονιςμοί 
Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων), που κα ιςχφουν για τισ 
Τπεργολαβίεσ, τουσ Τπεργολάβουσ, τισ Τποπαραχωριςεισ (πλθν των Τποπαραχωριςεων Ιςςονοσ 
θμαςίασ) και τουσ Τποπαραχωρθςιοφχουσ του ΟΛΚ, ενϊ κα δφναται κατά καιροφσ να 
ενθμερϊνει, τροποποιεί ι ςυμπλθρϊνει τουσ Κανονιςμοφσ Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων 
και Τποπαραχωριςεων. Οι Κανονιςμοί Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και 
Τποπαραχωριςεων κα περιλαμβάνουν τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ για τθ δθμοπράτθςθ 
Τπεργολαβιϊν και Τποπαραχωριςεων, τθν επιλογι Τπεργολάβων και Τποπαραχωρθςιοφχων 
κακϊσ και οποιαδιποτε ςυναφι ηθτιματα. Ο ΟΛΚ κα διαςφαλίηει ότι οι Κανονιςμοί Ανάκεςθσ 
Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων: (α) παρακζτουν διαφανείσ και εφλθπτουσ 
κανόνεσ και διαδικαςίεσ, που ςυνάδουν με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ αναλογικότθτασ, τθσ μθ 
διάκριςθσ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, (β) παρακζτουν εφλογουσ και βαςιςμζνουσ ςτθν αγορά 
όρουσ και κριτιρια για τθ διάκριςθ μεταξφ διαφορετικϊν διαδικαςιϊν δθμοπράτθςθσ και 
επιλογισ, κακϊσ και για τον κακοριςμό των διαδικαςιϊν που αναμζνεται να ιςχφουν για 
ςυγκεκριμζνο τφπο Τπεργολαβίασ ι Τποπαραχϊρθςθσ, (γ) δθμοςιεφονται χωρίσ υπαίτια 
κακυςτζρθςθ ςτθν τρζχουςα εκδοχι τουσ και παραμζνουν διακζςιμοι μετά από τθ δθμοςίευςθ 
για επιςκόπθςθ από υφιςτάμενουσ και εν δυνάμει Τπεργολάβουσ (θ δθμοςίευςθ ςτθν εταιρικι 
ιςτοςελίδα του ΟΛΚ, ςε περίοπτθ, ευχερϊσ αναγνωρίςιμθ και προςβάςιμθ κζςθ κα κεωρείται ότι 
εκπλθρϊνει τον εν λόγω ςκοπό), (δ) προβλζπουν τον αυτοδίκαιο αποκλειςμό κάκε προςϊπου που 
είναι υποψιφιοσ Τπεργολάβοσ ι/και υποψιφιοσ Τποπαραχωρθςιοφχοσ ι μζλοσ κοινοπραξίασ ι 
κοινοπραξία που είναι υποψιφιοσ Τπεργολάβοσ ι/και υποψιφιοσ Τποπαραχωρθςιοφχοσ, εάν μία 
ι περιςςότερεσ από τισ περιςτάςεισ ι κριτιρια που απαρικμοφνται ςτο Μζροσ Λ (Κριτιρια 
Αποκλειςμοφ) του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 12.2 (Τποχρεωτικζσ Αρχζσ για Τπεργολάβουσ & 
Τποπαραχωρθςιοφχουσ) ςυντρζχουν ςτο εν λόγω πρόςωπο (ε) περιλαμβάνουν διατάξεισ που 
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επιτρζπουν ςτθν ΟΛΚ τον ζλεγχο, τθν αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των 
προςϊπων που είναι υποψιφιοι αντιςυμβαλλόμενοι ι/και των αντιςυμβαλλομζνων του ΟΛΚ, ςτο 
πλαίςιο Τπεργολαβιϊν ι/και Τποπαραχωριςεων, με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο πλαίςιο 
των διεκνϊν περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν και εργατικϊν ςυμβάςεων που απαρικμοφνται ςτο 
Μζροσ ΛΛ (Πεδία Διαρκοφσ Εποπτείασ) του παραρτιματοσ 12.2 (Τποχρεωτικζσ Αρχζσ για 
Τπεργολάβουσ & Τποπαραχωρθςιοφχουσ) και του παρζχουν τθν δυνατότθτα, ενδεχομζνωσ, να 
επιβάλλει κυρϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ενδεικτικά (κατά περίπτωςθ) και του αποκλειςμοφ 
των υποψθφίων οικονομικϊν φορζων ι/και τθ λφςθ τθσ Τπεργολαβίασ ι/και τθσ 
Τποπαραχϊρθςθσ, και (ςτ) εφαρμόηονται ςτθν πράξθ με ςυνζπεια». 

ΙΙ. Εταιρικά Ζγγραφα και Αποφάςεισ Δ και Εκτελεςτικήσ Επιτροπήσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Επί τθ βάςει του Άρκρου 10 του νζου Καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το οποίο κυρϊκθκε από τθ 
Γενικι υνζλευςθ των μετόχων ςτισ 12.02.2018 και δθμοςιεφκθκε νομίμωσ ςτο Γενικό Εμπορικό 
Μθτρϊο (ΓΕ.Μ.Η.) ςτισ 14.02.2018 με Κ.Α.Κ. 1329753, ορίηονται οι εξουςίεσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 10 – Εξουςίεσ Διοικθτικοφ υμβουλίου· 

1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο είναι αρμόδιο να αποφαςίηει χωρίσ κανζνα περιοριςμό (με εξαίρεςθ 
τα κζματα που ρθτά ορίηεται ρθτά ότι ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ) για 
οποιαδιποτε πράξθ που αφορά ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ςτθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ και γενικά τθν επιδίωξθ του ςκοποφ τθσ, κακϊσ και να εκπροςωπεί τθν εταιρεία 
δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ. 

2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο δφναται να ανακζτει τθν άςκθςθ μζρουσ ι ςυνόλου των εξουςιϊν του 
ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, ςε μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι και ςε μθ μζλθ, ςε 
υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ ι και ςε τρίτουσ, ορίηοντασ τθν ζκταςθ των εξουςιϊν που ανατίκενται. 
Σα πρόςωπα ςτα οποία ζχουν ανατεκεί οι παραπάνω εξουςίεσ δεςμεφουν τθν εταιρεία ωσ 
αντιπρόςωποι αυτισ κατά το μζτρο των εξουςιϊν που τουσ ζχουν ανατεκεί». 

Κατά τθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 16.04.2018, το Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφάςιςε ομόφωνα να 
εξουςιοδοτιςει «…τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο ι/και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, 
όπωσ ανακζςουν ςε εξωτερικό φμβουλο τθν εκπόνθςθ ςχεδίου Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ 
Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Προμθκειϊν τθσ εταιρείασ και τθν υποβολι του μζχρι τα μζςα 
Μαΐου 2018, εγκρίνουν τον Κανονιςμό και τον ανακοινϊςουν ςε επόμενο Δ../Ο.Λ.Κ. Α.Ε». 

Κατά τθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 04.05.2018, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφάςιςε 
ομόφωνα να «…εγκρίνει τθν τελικι διάρκρωςθ του ςχεδίου του Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ 
Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Προμθκειϊν και ορίηει να αποςταλοφν οι προτάςεισ τουσ ςτθν 
εταιρεία Deloitte για να λθφκοφν υπόψθ και να ενςωματωκοφν ςτθ ςφνταξθ του τελικοφ 
ςχεδίου». 

Κατά τθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 11.05.2018, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφάςιςε 
ομόφωνα να «…εγκρίνει το τελικό ςχζδιο του Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων 
και Προμθκειϊν, όπωσ αυτό επιςυνάπτεται ςτο παρόν Πρακτικό. Θ τελικι του μορφι κα 
διαμορφωκεί και κα δθμοςιευκεί ζωσ 19.09.2018, θμερομθνία υποχρεωτικισ υιοκζτθςθσ και 
δθμοςίευςθσ από τθν Ο.Λ.Κ. Α.Ε. των Κανονιςμϊν Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και 
Τποπαραχωριςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 12.2 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ». 
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Κατά τθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 27.06.2018 του Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ο Πρόεδροσ και Διευκφνων 
φμβουλοσ του Δ.. «…ζκεςε υπόψθ των μελϊν του Δ.. προσ ενθμζρωςθ τα εξισ: 1. κατ’ 
εφαρμογι τθσ αρικ. 7367/16.04.2018 προθγοφμενθσ απόφαςθσ του Δ../Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εγκρίκθκε 
ςτθν από 11/5/2018 ςυνεδρίαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (αρ. Πρακτικοφ 2-6/11.5.2018), ο 
Κανονιςμόσ Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Προμθκειϊν για τθ διαδικαςία των 
διαγωνιςμϊν». 

Β. Επί μζρουσ υμπεράςματα 

Δυνάμει του Άρκρου 27.3 τθσ Π και με δεδομζνθ ωσ Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Π τθν 23θ 
Μαρτίου 2018, προκφπτει ότι θ καταλθκτικι από τθν Π θμερομθνία επιλογισ, «…μζςω 
κατάλλθλα δθμοςιοποιθκείςασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, διενεργοφμενθσ από τον ΟΛΚ 
ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων…», 
AM είναι θ 23θ επτεμβρίου 2018. Ζνεκα ότι θ διλθ θμζρα είναι Κυριακι θ εν λόγω προκεςμία 
μετατίκεται για τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ιτοι τθν 24θ επτεμβρίου 2018, θμζρα Δευτζρα. 

Επί του πρϊτου, κατ’ Άρκρον 27.3 τθσ Π, όρου «…μζςω κατάλλθλα δθμοςιοποιθκείςασ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ…» αναφζρονται τα εξισ: Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανιρτθςε, ςτθν εταιρικι 
ιςτοςελίδα τθσ, τθν εν κζματι προκιρυξθ τθν 9θ Ιουλίου 2018. Tθν 17θ Ιουλίου 2018 προζβθ ςε 
ανακοίνωςθ περί παρατάςεωσ 29 θμερϊν, αναφορικά με τθν προκεςμία υποβολισ τελικϊν 
φακζλων προςφορϊν εκ μζρουσ των διαγωνιηόμενων οικονομικϊν φορζων, ορίηοντασ ωσ νζα 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προαναφερκζντων προςφορϊν τθν 23θ Αυγοφςτου 2018. 
Περαιτζρω, προζβθ ςε διευκρινίςεισ και διορκϊςεισ ςε γραμματικά ςφάλματα, με αντίςτοιχθ 
διαδικαςία δθμοςίευςθσ, τθν 11θ Ιουλίου 2018. Ωσ εκ τοφτου ο ςυμβατικόσ περί επιλογισ όροσ 
«…μζςω κατάλλθλα δθμοςιοποιθκείςασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ…» που κζτει το Άρκρο 27.3 
τθσ Π κρίνεται ότι εκπλθροφται. 

Επί του Δεφτερου, κατ’ Άρκρον 27.3 τθσ Π, όρου «…ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Ανάκεςθσ 
Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων…» αναφζρεται ότι τοφτο χριηει περαιτζρω 
ουςιαςτικό και διαδικαςτικό ζλεγχο. 

Δυνάμει του Άρκρου 12.2 τθσ Π και με δεδομζνθ ωσ Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Π τθν 23θ 
Μαρτίου 2018, προκφπτει ότι θ καταλθκτικι από τθν Π θμερομθνία «…υιοκζτθςθσ με απόφαςθ 
του αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου… …και δθμοςίευςθσ… …Κανονιςμϊν… (…Ανάκεςθσ 
Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων),…», είναι θ 19θ επτεμβρίου 2018. 

Επί του πρϊτου, κατ’ Άρκρον 12.2 τθσ Π, όρου «…υιοκζτθςθσ με απόφαςθ του αρμόδιου 
διοικθτικοφ οργάνου…» αναφζρονται τα εξισ: Σο Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δφναται, ςφμφωνα με το 
καταςτατικό τθσ, να «…ανακζτει τθν άςκθςθ μζρουσ ι ςυνόλου των εξουςιϊν του ςε ζνα ι 
περιςςότερα πρόςωπα, ςε μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι και ςε μθ μζλθ, ςε υπαλλιλουσ 
τθσ εταιρείασ ι και ςε τρίτουσ, ορίηοντασ τθν ζκταςθ των εξουςιϊν που ανατίκενται...» Επί τθ 
βάςει τθσ προαναφερκείςασ προβλζψεωσ, το Δ.. με τθν υπ’ αρικ. Απόφαςθ 7367/16.04.2018, 
αποφάςιςε ομόφωνα να εξουςιοδοτιςει «…τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο ι/και τθν 
Εκτελεςτικι Επιτροπι, όπωσ ανακζςουν ςε εξωτερικό φμβουλο τθν εκπόνθςθ ςχεδίου 
Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Προμθκειϊν τθσ εταιρείασ και τθν 
υποβολι του μζχρι τα μζςα Μαΐου 2018, εγκρίνουν τον Κανονιςμό και τον ανακοινϊςουν ςε 
επόμενο Δ../Ο.Λ.Κ. Α.Ε». Επί τθ βάςει τθσ προαναφερκείςασ αποφάςεωσ, θ Εκτελεςτικι 
Επιτροπι τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. 2-6/11.05.2018 Πρακτικό τθσ, «…εγκρίνει το τελικό 
ςχζδιο του Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Προμθκειϊν, όπωσ αυτό 
επιςυνάπτεται ςτο παρόν Πρακτικό. Θ τελικι του μορφι κα διαμορφωκεί και κα δθμοςιευκεί 
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ζωσ 19.09.2018, θμερομθνία υποχρεωτικισ υιοκζτθςθσ και δθμοςίευςθσ από τθν Ο.Λ.Κ. Α.Ε. των 
Κανονιςμϊν Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων, ςφμφωνα με το 
άρκρο 12.2 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ». Ακολοφκωσ, Κατά τθν από 27θσ Ιουνίου 2018 
ςυνεδρίαςθ του Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ του Δ.. «…ζκεςε 
υπόψθ των μελϊν του Δ.. προσ ενθμζρωςθ τα εξισ: 1. κατ’ εφαρμογι τθσ αρικ. 7367/16.04.2018 
προθγοφμενθσ απόφαςθσ του Δ../Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εγκρίκθκε ςτθν από 11/5/2018 ςυνεδρίαςθ τθσ 
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (αρ. Πρακτικοφ 2-6/11.5.2018), ο Κανονιςμόσ Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν 
υμβάςεων και Προμθκειϊν για τθ διαδικαςία των διαγωνιςμϊν». Κατά ςυνζπια ο ςυμβατικόσ 
περί υιοκζτθςθσ όροσ «…με απόφαςθ του αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου…» που κζτει το Άρκρο 
12.2 τθσ Π κρίνεται ότι εκπλθροφται. 

Επί του δεφτερου, κατ’ Άρκρον 12.2 τθσ Π, όρου «…δθμοςίευςθσ… …Κανονιςμϊν» αναφζρεται 
ότι θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανιρτθςε, ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα τθσ, τον Κανονιςμό Ανάκεςθσ 
Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων τθν 19θ επτεμβρίου 2018. Ωσ εκ τοφτου ο 
ςυμβατικόσ περί εμπροκζςμου δθμοςιεφςεωσ όρου «…δθμοςίευςθσ… …Κανονιςμϊν…» που κζτει 
το Άρκρο 12.2 τθσ Π κρίνεται ότι εκπλθροφται. 

Επί των λοιπϊν προτάςεων τθσ Δ.Α.Λ.-Θ., κρίνεται ότι το κανονιςτικό πλαίςιο που κζτει θ Π 
αναφορικά με τθν προκιρυξθ, υπογραφι και εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ ΑΜ είναι αρκετά ςαφζσ ωσ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα κάκε ςυμβαλλόμενου μζρουσ, χωρίσ ανάγκθ περαιτζρω 
επεξιγθςθσ ι διευκρίνιςθσ. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται τα άρκρα 27.6 και 27.8 
(ςτ) τθσ Π, όπωσ και το άρκρο 2.2.1 τθσ εν κζματι Προκιρυξθσ ΑΜ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

α) Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν ανάκεςθ 
εργαςιϊν ςε ΑΜ και κάκε ζγγραφο που ςυνοδεφει αυτιν, ενδείκνυται να είναι ςυνταγμζνα 
και ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, όπωσ επίςθσ και οι προςφορζσ των υποψθφίων αναδόχων τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ. φμφωνα με το Άρκρο 30.12 (ε) τθσ Π «Ανεξάρτθτα από τθν πικανι χριςθ 
δεφτερθσ γλϊςςασ ςτθ ςυναλλακτικι ςχζςθ των Μερϊν, θ επίςθμθ και επικρατοφςα γλϊςςα 
για τθν παροφςα φμβαςθ και το ςφνολο των ςυμβατικϊν ςχζςεων αναφορικά με τθν 
εφαρμογι τθσ κα είναι, ςε κάκε περίπτωςθ, τα Ελλθνικά.». Εν προκειμζνω, τμιμα των 
ςυμβατικϊν ςχζςεων αποτελεί και θ εν κζματι Προκιρυξθ ωσ προςυμβατικό ςτάδιο τθσ εν 
λόγω εκπορευόμενθσ από τθν Π διαδικαςία. H φπαρξθ παράλλθλου κειμζνου και ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία ςφμφωνα Άρκρο 30.12(ε) τθσ Π αποτελεί και τθν επίςθμθ και 
επικρατοφςα γλϊςςα για τθν παροφςα φμβαςθ για το ςφνολο των ςυμβατικϊν ςχζςεων των 
Μερϊν (θ ςφμβαςθ του ΑΜ προςυπογράφεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι τον αρμόδιο 
φορζα του ΕΔ), αποτελεί απλι εργαςία ςυνικθ ςτισ διεκνείσ ςυμβάςεισ. 

β) Σο κριτιριο απαίτθςθσ ελαχίςτου κφκλου εργαςιϊν 25 εκ. € από τον υποψιφιο ανάδοχο, 
λαμβανομζνων υπ’ όψιν τθσ ςπουδαιότθτασ και πολυπλοκότθτασ των κατ’ άρκρο 7 τθσ Π 
Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων, τισ οποίεσ καλείται να παρακολουκιςει προςθκόντωσ ο ΑΜ και 
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για λογαριαςμό του ΕΔ, εκτιμάται μεν ωσ υψθλό για τθν εγχϊρια αγορά, πλθν όμωσ 
προςικον για τα κακικοντα του ΑΜ και το διεκνι χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ. 

γ) Σον ζλεγχο τθσ κατάλλθλθσ υπαγωγισ και προςικουςασ εφαρμογισ των διατάξεων του 
Άρκρου 27.3 τθσ Π. 

δ) Περαιτζρω, θ πρόβλεψθ για Κοινοπρακτικό ςχιμα του ΑΜ (με διαςταλτικι ερμθνεία τθσ Π) 
(βλ. ζγγραφο ΔΑΛ-Θ και Άρκρο 2.3.2. τθσ Προκιρυξθσ του ΑΜ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κρίνεται ότι 
δεν κίγει τυχόν δυνατότθτα ανάκεςθσ υπεργολαβικϊν εργαςιϊν από τον ανάδοχο, λόγω τθσ 
ςπουδαιότθτασ και πολυπλοκότθτασ των εργαςιϊν και κακθκόντων του ΑΜ, όπωσ 
ιςχυρίηεται ςτο ζγγραφο τθσ θ ΔΑΛ-Θ, τθ ςτιγμι δε που ο εκάςτοτε υπεργολάβοσ 
υποχρεοφται να πλθροί αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ με τον κφριο του ζργου. 

Σζλοσ, θ Αρχι επιςθμαίνει ότι το τελικό προσ υπογραφι κείμενο τθσ φμβαςθσ ΑΜ κα πρζπει να 
ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι και τοφτο κα αποτελζςει το υπεριςχφον κείμενο, δυνάμει και του 
Άρκρου 30.12(ε) τθσ Π. 

  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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