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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 48/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 1 η

 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγωνιςμόσ «Παροχθ υπηρεςιών ευκολιών υποδοχθσ ςτερεών αποβλθτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων που προςεγγίζουν τη ιαλάςςια περιοχθ αρμοδιότητασ 
τησ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» –Εξέταςη «Τπομνήματοσ» εταιρίασ ANTIPOLLUTION A.N.E. 

 

Σθν 1θ Μαρτίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 31θ 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 Θμεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

 

 

 
  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςε εξζταςθ 
τμιματοσ του Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι 
αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» που ζχει προκθρυχκεί από τισ 09.03.2017 και παράλλθλα ςτθν 
εξζταςθ υπομνιματοσ κατατεκειμζνου από τθν Εταιρεία Antipollution Ανϊνυμθ Ναυτικι Εταιρεία 
(εφεξισ Antipollution A.N.E.) για τισ οικονομικζσ προςφορζσ που υποβλικθκαν ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό. Ζπειτα δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει 
ςυνοπτικά τθν από 26.02.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε 
αυτιν, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

1) τισ 20/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 625/20.10.17) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι τθσ 
Antipollution A.N.E. προσ τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με τθν 
οποία καλεί τον ανακζτοντα φορζα (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) να πράξει τα νόμιμα, αναφορικά με τθ 
φερόμενθ ωσ μεγάλθ απόκλιςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων προςφοράσ 
όπωσ αυτι προζκυψε μετά τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ 
εν λόγω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και να ενθμερϊςει τθν αιτοφςα (Antipollution 
A.N.E.) για τισ ενζργειεσ και τθν παροχι τυχόν ςυλλεχκζντων ςτοιχείων εντόσ του 
προαναφερκζντοσ πλαιςίου.  

2) τισ 08/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 713/08.11.17) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι τθσ 
Antipollution A.N.E. προσ τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με τθν 
οποία καλεί εκ νζου τον ανακζτοντα φορζα (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) να προβεί ςτισ κατά νόμο 
διαδικαςίεσ και ενζργειεσ, οι οποίεσ αφοροφν ςε περιπτϊςεισ υποβολισ από μετζχοντεσ ςε 
διαγωνιςμό αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν, και τθν παροχι τυχόν ςυλλεχκζντων 
ςτοιχείων εντόσ του προαναφερκζντοσ πλαιςίου.  

3) τισ 30/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 780/30.11.17) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του Προζδρου 
και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με τθν οποία ενθμζρωςε τθν Αρχι ότι θ, 
ςυγκροτθκείςα για τισ ανάγκεσ τθσ εν λόγω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, λόγω τθσ μεγάλθσ απόκλιςθσ μεταξφ των δφο προςφερόμενων από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ εκπτϊςεων, εηιτθςε τθν ζγγραφθ επεξιγθςθ τθσ προςφοράσ από τθν 
προςφζρουςα τθν μεγαλφτερθ ζκπτωςθ Εταιρεία. Οι εξθγιςεισ εδόκθςαν και θ επιτροπι 
αναμζνεται να ςυντάξει το πρακτικό τθσ, προκειμζνου να το υποβάλει προσ ζγκριςθ ςτο Δ.. 
τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και παρακαλοφν για τισ παρατθριςεισ – κατευκφνςεισ τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.).  

4) τισ 04/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 794/4.12.17) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. ζγγραφο τθσ Antipollution 
A.N.E. με το οποίο πραγματοποιείται ενθμζρωςθ τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.), αναφορικά με τθν από 
22.11.2017 Εξϊδικθ Διαμαρτυρία τθσ αιτοφςασ προσ τον ανακζτοντα φορζα, ςχετικά με τθ 
«…μζχρι ςιμερα ουδεμία απάντθςθ ι ενθμζρωςθ ζχουμε λάβει από τον Οργανιςμό ςασ…» 
επί των ςχετικϊν αιτθμάτων, ςτθν από 8.11.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 713/08.11.17) επιςτολι.  

5) τισ 13.12.2017 κατά τθν διεξαγωγι ακρόαςθσ τθσ Antipollution A.N.E., ςχετικά με το από 
12.10.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 601/12.10.17) αίτθμα ακροάςεωσ του οικονομικοφ φορζα 
(Antipollution A.N.E.) κατά του ανακζτοντοσ φορζα (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) για τουσ λόγουσ που εκκζτει 
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θ αιτοφςα ςτο εν λόγω αίτθμά τθσ, ενϊπιον των Μελϊν τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ Ακρόαςθσ 
Ρ.Α.Λ. (εφεξισ Επιτροπι) υπεβλικθ το (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 827/13.12.17) φερόμενο ωσ 
«ΤΠΟΜΝΘΜΑ» ζγγραφο. Με βάςθ το προαναφερκζν «ΤΠΟΜΝΘΜΑ» θ αιτοφςα αιτείται από 
τθν Ρ.Α.Λ. να προβεί «…ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια ςτο πλαίςιο των ρυκμιςτικϊν και ελεγκτικϊν 
τθσ αρμοδιοτιτων…» 

6) τισ 24.01.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 46/24.01.18) εςτάλθ προσ τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επιςτολι του 
Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. με τθν οποία εηιτθςε τθν υποβολι των ςχετικϊν, με τισ αναφερκείςεσ 
ενζργειεσ ςτθν από 30.11.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 778/30.11.17) επιςτολι τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
ςτοιχείων προσ τθ Ρ.Α.Λ.  

7) τισ 01/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 206/01.02.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του Προζδρου 
και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με τθν οποία ζκεςε υπόψθ τθσ Ρ.Α.Λ. α) το με 
αρ. πρωτ. ΟΛΘ 477/26.01.2018 πρακτικό αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ, β) το από 31.10.2017 ζγγραφο επεξθγιςεων από τθν προςφζρουςα τθν 
μεγαλφτερθ ζκπτωςθ Εταιρεία , το οποίο χαρακτθρίςτθκε εμπιςτευτικό, φςτερα από το με αρ. 
πρωτ. ΟΛΘ 5351/23.10.2017 αίτθμα παροχισ επεξθγιςεων – διευκρινιςεων τθσ επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και το με αρ. πρωτ. ΟΛΘ 6243/08.12.2017 ζγγραφό 
προσ τθ Γενικι Γραμματεία Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων. 

Νομικό Πλαίςιο 

1) Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147) και ιδίωσ τα άρκρα 2, 18, 224, 232, 253 
και 345. 

2) Ο Ν. 4413/2016 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 
Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 148). 

3) Σο άρκρο ΑΚ 197, όπου προβλζπεται ότι «Κατά τισ διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψθ 
ςφμβαςθσ τα μζρθ οφείλουν αμοιβαία να ςυμπεριφζρονται ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και 
τα ςυναλλακτικά ικθ». 

4) Ο Ν. 2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α' 40). 

5) Ο Ν. 2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςθ 
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ - Μετατροπισ Λιμενικϊν Σαμείων ε 
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ Και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 145). 

6) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ τα 
άρκρα 112 και 113. 

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

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

9) Θ απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017, 
ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 
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Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

φμφωνα με τα ανωτζρω τεκζντα ςτοιχεία προκφπτει ότι οι Οργανιςμοί Λιμζνοσ, αν και νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Α.Ε. του ν. 2688/1999 και του ν. 2932/2001) αςκοφν δθμόςια 
εξουςία δυνάμει Νόμου, ιδίωσ με τθν ζκδοςθ Κανονιςμϊν και δια τθσ ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Επίςθσ εποπτεφονται από το ΤΠΑΝΠ ωσ προσ τθ λειτουργία, οργάνωςθ, διοίκθςθ και 
διαχείριςθ των λιμζνων αρμοδιότθτάσ τουσ. 

το άρκρο 253 του Ν. 4412/2016 κεμελιϊνονται οι αρχζσ που πρζπει να ακολουκοφν οι 
ανακζτοντεσ φορείσ κατά τθν προκιρυξθ και διεξαγωγι των δθμοςίων ςυμβάςεων. Ειδικότερα 
προβλζπεται ότι· «Οι ανακζτοντεσ φορείσ αντιμετωπίηουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ ιςότιμα και 
χωρίσ διακρίςεισ και ενεργοφν με διαφάνεια, τθρϊντασ τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, τθσ 
αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των ιδιωτϊν, τθσ προςταςίασ του 
ανταγωνιςμοφ, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ βιϊςιμθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ και 
λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ ςυμβάςεων». 

Περαιτζρω, κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν προκιρυξθ ενόσ διαγωνιςμοφ μζχρι τθν 
κατακφρωςθ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον τελικό μειοδότθ ι πλειοδότθ, τα μζρθ 
υπζχουν τισ κατά τα άρκρο ΑΚ 197 υποχρεϊςεισ, δθλαδι θ ςυμπεριφορά τουσ πρζπει να είναι 
ςφμφωνθ με τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ (Μ. Καράςθσ ςε Γεωργιάδθ-τακόπουλου, 
Αςτικόσ Κϊδικασ, Κατ’ άρκρο ερμθνεία, ςελ. 322 επ., Γ. Μπαλισ, Γενικζσ Αρχζσ του Αςτικοφ 
Δικαίου, ςελ. 231 επ., Ι. Καράκωςτασ, Αςτικόσ Κϊδικασ, Ερμθνεία-χόλια-Νομολογία (Γενικζσ 
Αρχζσ), ςελ. 393 επ., Α. Γεωργιάδθσ, Γενικζσ Αρχζσ Αςτικοφ Δικαίου, ςελ. 436 επ., Π. Ηιςθσ, Γνμδ, 
Νζο Δίκαιο 18, ςελ. 535 επ.). 

Είναι επίςθσ δυνατό, θ προκιρυξθ ενόσ διαγωνιςμοφ να περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνουσ όρουσ 
διεξαγωγισ του, αποτελϊντασ πρόταςθ του προκθρφξαντοσ προσ κάκε υποψιφιο για ςφναψθ 
μιασ ειδικισ ςφμβαςθσ με αντικείμενο τθν ίδια τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και τισ 
υποχρεϊςεισ των μερϊν κατά τθ διάρκειά τθσ. Ιτοι, θ ςφμβαςθ αυτι ρυκμίηει ουςίᾳ τισ 
προςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ των μερϊν κατά το ςτάδιο των διαπραγματεφςεων, εξειδικεφοντασ 
τισ ζννοιεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν (άρκρο ΑΚ 197) ( Α. Γεωργιάδθσ, ο.π., 
ςελ. 436 επ., Γ. Καλαβρόσ-Κ. Καλαβρόσ, Γνμδ, ΝοΒ 28, ςελ. 1651 επ.). 

Θ ΡΑΛ, ςτα πλαίςια τθσ ex ante (προλθπτικισ) ρυκμιςτικισ τθσ αρμοδιότθτασ, εξετάηει, φςτερα 
από αυτεπάγγελτθ ζρευνα ι καταγγελία, εφόςον κρίνεται βάςιμθ, κατά κφριο λόγο τισ πράξεισ 
εκείνεσ που παράγουν ζννομα αποτελζςματα ςτον εξωτερικό κόςμο. 

Εν προκειμζνω, θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων οφείλει να μθν υποκακιςτά τθ διοίκθςθ Οργανιςμοφ 
Λιμζνοσ ωσ προσ τθν εξζταςθ και λιψθ απόφαςθσ πλιρουσ ι μερικισ αποδοχισ ι απόρριψθσ 
πορίςματοσ εςωτερικισ επιτροπισ του δεφτερου, ςτθν παροφςα περίπτωςθ τθσ Επιτροπισ 
Προμθκειϊν τθσ ΟΛΘ Α.Ε. Συχόν παρζμβαςθ τθσ Αρχισ, εντόσ εςωτερικισ διαδικαςίασ 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ, προ τθσ ζκδοςθσ οριςτικισ απόφαςθσ τθσ διοίκθςθσ περί κατακφρωςθσ 
διαγωνιςμοφ, πλθν εξαιρετικϊν περιπτϊςεων, και δθ εκείνων κατά τισ οποίεσ θ Αρχι κρίνει ότι 
οφείλει να δράςει αυτεπάγγελτα, ι κατά τισ διατάξεισ του Άρκρου 113 παρ. 4 (περιπτϊςεισ 
παράβαςθσ διατάξεων που ενζχουν άμεςθ, ςοβαρι και επικείμενθ απειλι για τθ δθμόςια 
αςφάλεια, τθ δθμόςια τάξθ ι τθ δθμόςια υγεία ι πρόκειται να προξενιςουν ςοβαρά οικονομικά 
ι λειτουργικά προβλιματα ςτθ λειτουργία των καλάςςιων μεταφορϊν), ουςίᾳ κα ζκετε εν 
αμφιβόλω κάκε ςτάδιο διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και εςωτερικϊν διεργαςιϊν που υλοποιείται ι 
πρόκειται να υλοποιιςουν εμπίπτοντεσ εισ το πεδίο εποπτείασ τθσ Αρχισ Φορείσ. 
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Επιπλζον θ εταιρεία Antipollution A.N.E. δια τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
αποδζχκθκε πλιρωσ τουσ όρουσ αυτοφ άνευ επιφυλάξεων. Ωσ εκ τοφτου δεν δφναται να 
επικαλείται προσ υποςτιριξθ των ιςχυριςμϊν τθσ περί ακφρωςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ τθν 
διατυπωκείςα άποψθ μειοψθφίασ μζλουσ τθσ ΡΑΛ, κατά τθν απόφαςθ ΡΑΛ 18/2017, θ οποία είχε 
ωσ κζμα το χζδιο Διακιρυξθσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Παροχι 
υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

φμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Αρχι κρίνει ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι 
παρζμβαςθσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Εν πάςθ περιπτϊςει, αποτελεί ςαφι αρμοδιότθτα και δζςμευςθ, βάςει του Νόμου, του 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου, θ λιψθ τεκμθριωμζνθσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ 
από το Δ.. του Οργανιςμοφ, ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που τίκεται ςτθ διακιρυξθ του 
«Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Ανάκεςθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ Τπθρεςιϊν» τθσ ΟΛΘ 
Α.Ε., τθρϊντασ τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, τθσ διαφάνειασ και τθσ προςταςίασ του 
ανταγωνιςμοφ, κακϊσ και προςικουςα ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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