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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΘΑΡΧΘΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΘ 72/2018 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  4 1 θ  
 
ΘΕΜΑ 8ο: Διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ από τθν Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. για 

τθν εκτζλεςθ υποςτθρικτικών εργαςιών εντόσ λιμενικισ ηώνθσ. 
 

Σθν 5θ Νοεμβρίου 2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 41θ 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 Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 

mailto:info@raports.gr
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά 

τθν ζγκριςθ, με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ με διαπραγμάτευςθ, χωρίσ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία, πίςτωςθσ φψουσ €60.000 πλζον Φ.Π.Α, που αφοροφςε 

τθν παροχι υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν εντόσ λιμενικισ ηϊνθσ από τον φνδεςμο 

Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ.  

 

Θ εν λόγω διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ ετζκθ υπόψθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 

Λιμζνων (εφεξισ Ρ.Α.Λ.) με ανϊνυμα μθνφματα τθλεομοιοτυπίασ αναφοράσ-

καταγγελίασ (Fax) που εςτάλθςαν ςτθν Αρχι ςτισ 19/07/2018 και ςτισ 31/08/2018.  

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον Ειςθγθτι κ. Δ. Μπίτα, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν 
από 25.10.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε 
αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

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

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 19/07/2018 εςτάλθ από ανϊνυμο αποςτολζα με μινυμα τθλεομοιοτυπίασ 

(Fax) ςτθ Ρ.Α.Λ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 9Ε/19-07-2018) το υπϋ αρικμ. 3636/26-06-2018 

ζγγραφο τθσ Ο.Λ.Θ Α.Ε  που αφοροφςε τθν ζγκριςθ πίςτωςθσ φψουσ €60.000 

χωρίσ Φ.Π.Α ςτο φνδεςμο Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου για τθν 

παροχι υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν εντόσ τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα (Αρικμ. 

Απόφαςθσ 5/12ου Δ Ο.Λ.Θ Α.Ε/15-06-2018). τθν τελευταία ςελίδα του 

τετραςζλιδου εγγράφου αποτυπϊνεται θ αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ αναλόγου φψουσ και ςτο κάτω μζροσ αυτισ ζχουν τεκεί 

χειρόγραφα από άγνωςτο ςυντάκτθ τα ακόλουκα: «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ. 

Αξιότιμε κ. Γενικζ, είμαι ςτον Ο.Λ.Η Α.Ε, δείτε τισ παράνομεσ αποφάςεισ 

ανάκεςθσ 60.000€ διαφκοράσ κατά του Δθμοςίου. Για λόγουσ προςταςίασ μου 

δεν αναφζρω τα ςτοιχεία μου. Θα γνωςτοποιθκεί ςτο γραφείο Πρωκυπουργοφ. 

Παρακαλϊ να επζμβετε άμεςα να το ςτείλετε….». Σο κείμενο του άγνωςτου 

ςυντάκτθ φαίνεται να ςυνεχίηεται χωρίσ όμωσ να ςταλεί περαιτζρω ςτθ Ρ.Α.Λ. 

τυχόν πζμπτθ ςελίδα του μθνφματοσ τθλεομοιοτυπίασ (Fax). 

2) τισ 31/08/2018 εςτάλθ επίςθσ από ανϊνυμο αποςτολζα, με μινυμα 

τθλεομοιοτυπίασ (Fax), ςτθ Ρ.Α.Λ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 19Ε/31-08-2018) το υπϋ αρικμ. 

4582/09-08-2018 εςωτερικό ζγγραφο του Διευκυντι Οικονομικϊν – Διοικθτικϊν  

Τπθρεςιϊν τθσ Ο.Λ.Θ Α.Ε προσ τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο του 

Οργανιςμοφ που αφοροφςε τθν υπόκεςθ. τθν τελευταία ςελίδα και ςτο κάτω 
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μζροσ αυτισ ζχουν τεκεί χειρόγραφα από άγνωςτο ςυντάκτθ τα ακόλουκα: 

«ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ. Αξιότιμε κ. Γενικζ, ςασ ςτζλνω τθν τεκμθρίωςθ για 

τθν παράνομθ ανάκεςθ ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ηρακλείου προσ τουσ 

λιμενεργάτεσ φψουσ 60.000€ χωρίσ διαγωνιςτικι διαδικαςία. Σο παρόν ζγγραφο 

κατζκεςε ο Διευκυντισ Οικονομικϊν ςτο πρωτόκολλο του Οργανιςμοφ και το 

κατιγγειλε ςτα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ. Οι παράνομεσ αυτζσ ενζργειεσ ζχουν 

καταγγελκεί και ςτο γραφείο του Πρωκυπουργοφ, περιμζνουμε τθν παρζμβαςθ 

του ειςαγγελζα και τθ δικι ςασ, και ζτςι να μθν καλφπτονται από κανζνα αυτά 

τα ςκάνδαλα. Θα επζμβετε; Παρακολουκοφμε το κζμα. Για λόγουσ αςφαλείασ 

δεν μπορϊ να ςασ δϊςω ακόμα τα προςωπικά μου ςτοιχεία.» 

3) Θ Ρ.Α.Λ, ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ που αποφάςιςε να διεξάγει ηιτθςε με το υπϋ 

αρικμ. πρωτ. 413/20-09-2018 ζγγραφό τθσ  ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 

υπόκεςθ.  

4) Θ Ο.Λ.Θ Α.Ε ανταποκρινόμενθ ςτο αίτθμα τθσ Ρ.Α.Λ απζςτειλε ςυνθμμζνα με το 

υπϋ αρικμ. 5307/08-10-2018 ζγγραφό τθσ  τα παρακάτω ζγγραφα: 

1. Σθν με αρ. 5/12ου/15-06-2018 Απόφαςθ Δ.  Ο.Λ.Θ Α.Ε. 

2. Σθν υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 3353/13-06-2018 ειςιγθςθ των Τπθρεςιϊν του 

Ο.Λ.Θ. 

3. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 3354/14-06-2018 Γνωμοδοτικό θμείωμα των 

Νομικϊν υμβοφλων του Ο.Λ.Θ. 

4. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. ειςερχόμενο Ο.Λ.Θ 3355/14-06-2018 Γνωμοδοτικό 

θμείωμα του Δικθγόρου του υνδζςμου Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ 

Θρακλείου κ. Εμμ. Βελεγράκθ. 

5. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 3636/26-06-2018 Απόςπαςμα Πρακτικϊν τθσ από 

15.06.2018 υνεδρίαςθσ του Δ.. τθσ  Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τθ λθφκείςα απόφαςθ 

περί ζγκριςθσ τθσ πίςτωςθσ 60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ για ζνα ζτοσ για τθν 

παροχι υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν ςτον λιμζνα Θρακλείου από το φνδεςμο 

Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου. 

6. Σθν υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 4132/19-07-2018 φμβαςθ Ανάκεςθσ Παροχισ 

Τποςτθρικτικϊν Εργαςιϊν ςτο φνδεςμο Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ 

Θρακλείου. 

7. Σθν υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 3367/13-06-2018 Απόφαςθ Ανάλθψθσ 

Τποχρζωςθσ. 

8. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 4582/09-08-2018 ζγγραφο του Διευκυντι 

Διοικθτικϊν Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

9. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. ειςερχόμενο Ο.Λ.Θ 4563/09-08-2018 αίτθμα  του 

υνδζςμου Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου. 

10. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 4725/21-08-2018 Γνωμοδοτικό θμείωμα των 

Νομικϊν υμβοφλων του Ο.Λ.Θ. 

11. Σθν υπϋ αρικμ. 1/14ου/21-08-2018 Απόφαςθ ζκτακτου Δ. τθσ Ο.Λ.Θ Α.Ε. 
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5) το υπϋ αρικμ. 5307/08-10-2018 ζγγραφο τθσ θ Ο.Λ.Θ Α.Ε αναφζρει 

επιπροςκζτωσ ότι: «Δεν ζχει εξοφλθκεί μζχρι και ςιμερα το ζνταλμα πλθρωμισ 

που αναφζρεται ςτο με αρ. πρωτ. 4582/09-08-2018 ζγγραφο του Διευκυντι 

Διοικθτικϊν – Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. Δεν ζχει υλοποιθκεί καμία εργαςία από 

τθν 09/08/2018 και μετά, όπωσ επίςθσ δεν ζχει εξοφλθκεί οποιοδιποτε ποςό 

ςτα πλαίςια τθσ με αρικμ. πρωτ. ΟΛΗ Α.Ε 4132/19-07-2018 φμβαςθσ Ανάκεςθσ 

Παροχισ Τποςτθρικτικϊν Εργαςιϊν ςτον φνδεςμο Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ 

Ηρακλείου». 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) 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, όπωσ ιςχφει. 

2) Ο Ν. 2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ 

ενδομεταφορζσ. φςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ   

 Πολιτικισ - Μετατροπι Λιμενικϊν Σαμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ 

διατάξεισ. (ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001).  

3) Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-

2016). 

4) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2015/1794 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) Άρκρο 15. 

5) Ο Ν. 4455/2017, Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν, Εκνικό Μθτρϊο 

Ιδιωτικϊν Φορζων Κοινωνικισ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ (Φ.Ε.Κ Α’ 

22/23-02-2017). 

6) Θ Κ.Τ.Α 20303/383/2017, Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν (ΕΜΦ) – 

Οργάνωςθ  λειτουργία και κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν εγγραφισ (Φ.Ε.Κ Β’ 

1623/11-05-2017). 

7) Θ Κ.Τ.Α 60814/1583/2017, Γενικόσ Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Εργαςίασ Διεξαγωγισ 

των Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν Λιμζνοσ (Φ.Ε.Κ Β’ 4561/22-12-2017). 

8) Θ Κ.Τ.Α. 228536/2018, Περιεχόμενο και διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ 

προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Φορτοεκφορτωτϊν Λιμζνα ι 

Ξθράσ και προχποκζςεισ και διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των δεξιοτιτων τουσ 

(Φ.Ε.Κ Β’ 12/10-01-2018). 

9) Θ Τ.Α 2133.1/11071/2018, Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ 

Λιμζνων αρικμ. 51 «Κακοριςμόσ των όρων και των διαδικαςιϊν ειςόδου των 

λιμενεργατϊν ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ» (Φ.Ε.Κ Β’  567/21-02-2018). 

10) ON.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςθσ 
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Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ 

Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 39). 

11) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 

Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 

Αϋ28). 

12) Θ Απόφαςθ 330 «Κανονιςμόσ Διερεφνθςθσ Καταγγελιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ 

Αρχισ Λιμζνων» (Φ.Ε.Κ Β’  1923/02-06-2017). 

13) Θ απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 

1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

14) Θ απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 

1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

15) Οι αποφάςεισ 10/2017, 79/2018 και 102/2018 του Ελεγκτικοφ υνεδρίου Σϋ 

Κλ.  

ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Αρμοδιότθτα Αρχισ  

Β. Νομικό  και νομολογικό πλαίςιο - ερμθνεία 

Ι. Ν. 2932/2001, ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001 - Μετατροπι των Δθμοτικών 
Λιμενικών Σαμείων ςε Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ 

ΙΙ. Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 - Εκνικό Μθτρώο 
Φορτοεκφορτωτών, Εκνικό Μθτρώο Ιδιωτικών Φορζων Κοινωνικισ 
Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ. 

ΙΙΙ. Κ.Τ.Α  60814/1583/2017, ΦΕΚ Β’ 4561/22-12-2017 - Γενικόσ ενιαίοσ 
κανονιςμόσ εργαςίασ διεξαγωγισ των φορτοεκφορτωτικών Εργαςιών 
Λιμζνοσ. 

ΙV. Τ.Α 2133.1/11071/2018, Φ.Ε.Κ Β’  567/21-02-2018 - Ζγκριςθ 
τροποποίθςθσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 51 
«Κακοριςμόσ των όρων και των διαδικαςιών ειςόδου των 
λιμενεργατών ςτουσ λιμενικοφσ χώρουσ». 

V. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016 - «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ). 

Γ. Αξιολόγθςθ Πραγματικών Περιςτατικών και Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότθτα Αρχισ  

φμφωνα με το Άρκρο 108 παρ. 1 του Ν. 4389/2016 «υνιςτάται Ανεξάρτθτθ 

Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), θ οποία ζχει 
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ωσ γενικότερθ αποςτολι τθν εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των 

ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ 

ςυςτιματοσ, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ και τθν εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ περί ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και με τθν επιφφλαξθ των 

αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και 

Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ». 

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, β) τθν τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και 

ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ 

Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ,…».  

φμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 2 εδ. α’ του Κανονιςμοφ Διερεφνθςθσ Καταγγελιϊν 

τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων «Θ ανϊνυμθ καταγγελία μπορεί να είναι μόνο 

ζγγραφθ και πρζπει να περιζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1 του 

παρόντοσ άρκρου, εξαιρουμζνων των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ του, όπωσ αυτά 

ορίηονται ςτα ςτοιχεία α και β αυτισ». 

υνεπϊσ θ ΡΑΛ είναι κακ’ φλθν αρμόδια για να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί 

του εν κζματι ηθτιματοσ και απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ 

ενϊπιον του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίςιο - ερμθνεία 

Ι. Ν. 2932/2001, ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001 - Μετατροπι των Δθμοτικών Λιμενικών 
Σαμείων ςε Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ  

Με βάςθ το άρκρο 21 παρ. 3 του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001)  το 

Νομικό Πρόςωπο με τθν επωνυμία Λιμενικό Σαμείο Θρακλείου μετετράπθ ςε 

ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε, με 

διακριτικό τίτλο Ο.Λ.Θ Α.Ε και ζδρα τον Διμο Θρακλείου. Με το άρκρο 22 του ιδίου 

Νόμου εγκρίκθκε και το καταςτατικό τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ςκοπόσ τθσ οποίασ 

ςφμφωνα με το άρκρο 2 του καταςτατικοφ τθσ είναι θ διοίκθςθ και θ εκμετάλλευςθ 

των χϊρων τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα δικαιοδοςίασ τθσ. Ειδικότερα ςτο κοπό τθσ Εταιρείασ 

περιλαμβάνονται: α) Θ παροχι κάκε είδουσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 

χριςτεσ, θ αναβάκμιςθ, θ ςυντιρθςθ, θ βελτίωςθ και θ ανάπτυξθ του λιμζνα. β) Θ 

παροχι υπθρεςιϊν ελλιμενιςμοφ των πλοίων και διακίνθςθσ επιβατϊν, οχθμάτων, 

φορτίων. γ) Θ εγκατάςταςθ, οργάνωςθ και εκμετάλλευςθ κάκε είδουσ λιμενικισ 

υποδομισ. δ) Θ ανάλθψθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων, μελετϊν και ζργων ςχετικϊν 

με τισ δραςτθριότθτεσ του Οργανιςμοφ Λιμζνα που χρθματοδοτοφνται από 



7 
 

εκνικοφσ, κοινοτικοφσ ι άλλουσ πόρουσ και που εντάςςονται ςτθν εκνικι λιμενικι 

πολιτικι. ε) Θ ανάλθψθ κάκε δραςτθριότθτασ που ζχει ςχζςθ με το λιμενικό ζργο, 

κακϊσ και κάκε άλλθσ εμπορικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ πζραν των 

παραδοςιακϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ τθσ τουριςτικισ, 

τθσ πολιτιςτικισ, τθσ αλιευτικισ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ οργάνωςθσ λιμενικϊν 

εξυπθρετιςεων. ςτ) Θ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και υποδομϊν 

μζςω τεχνολογικοφ και οργανωτικοφ εκςυγχρονιςμοφ. η) Θ μζριμνα αιςκθτικισ και 

λειτουργικισ διάρκρωςθσ του λιμζνα. θ) Θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ 

χριςτεσ του λιμζνα και τουσ τοπικοφσ φορείσ και τουσ φορείσ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ βακμίδασ. κ) Θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία 

και θ ανάλθψθ κάκε δραςτθριότθτασ που ζχει ςχζςθ με τουσ φορείσ διοίκθςθσ και 

εκμετάλλευςθσ των λιμζνων τθσ χϊρασ. ι) Θ ανάλθψθ κακθκόντων "Γενικοφ 

Διαχειριςτι" των χϊρων τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα ςτο πλαίςιο του γενικοφ ςχεδιαςμοφ και 

ανάπτυξθσ του λιμενικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, τθσ χάραξθσ εκνικισ λιμενικισ 

πολιτικισ για λογαριαςμό του Δθμοςίου και του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου. 

ια) Κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που είχε ανατεκεί ςτα Λιμενικά Σαμεία ωσ νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 

 

ΙΙ. Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 - Εκνικό Μθτρώο Φορτοεκφορτωτών, 

Εκνικό Μθτρώο Ιδιωτικών Φορζων Κοινωνικισ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ.  

φμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 1β του Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 

αναφορικά με τον οριςμό των φορτοεκφορτωτικϊν  εργαςιϊν διακίνθςθσ φορτίου 

ςτο λιμζνα ιςχφει ότι «Ωσ φορτοεκφορτωτικζσ  εργαςίεσ διακίνθςθσ φορτίου ςτο 

Λιµζνα, νοοφνται θ οργάνωςθ και διακίνθςθ των φορτίων μεταξφ των πλοίων που 

μεταφζρουν το φορτίο και τθσ ξθράσ, είτε πρόκειται για ειςαγωγι και εξαγωγι είτε 

για διαμετακόμιςθ του φορτίου, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται θ επεξεργαςία, 

διακίνθςθ και προςωρινι αποκικευςθ του φορτίου ςτον αντίςτοιχο τερματικό 

ςτακμό μεταφοράσ φορτίου και θ οποία ςχετίηεται άμεςα µε τθ μεταφορά του 

φορτίου, µε τθν εξαίρεςθ τθσ αποκικευςθσ, τθσ αποςυςκευαςίασ, τθσ 

αναςυςκευαςίασ ι κάκε άλλθσ υπθρεςίασ προςτικζμενθσ αξίασ που ςχετίηεται µε το 

διακινοφμενο φορτίο (αποκθκευτικοί χϊροι των εταιρειϊν)». 

 

φμφωνα με το Άρκρο 4 παρ. 4 του ωσ άνω Νόμου: «Οι φορτοεκφορτωτζσ μποροφν 

να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ είτε µζςω ατομικισ άςκθςθσ επαγγζλματοσ είτε 

µζςω ομάδων ι ενϊςεων ι επιχειριςεων φορτοεκφορτϊςεων είτε να 

απαςχολοφνται µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για τουσ φορτοεκφορτωτζσ που 

δεν απαςχολοφνται µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ θ αμοιβι τουσ ςυμφωνείται 

ελευκζρωσ µε τον φορτοπαραλιπτθ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι κανονιςμοί διεξαγωγισ των 

φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν καταρτίηονται µε υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ 

(..Ε.) και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ..Ε., για µεν τα λιμάνια, µε κοινι 
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απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, για δε τθν ξθρά, µε απόφαςθ 

του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.» 

 

ΙΙΙ. Κ.Τ.Α  60814/1583/2017, ΦΕΚ Β’ 4561/22-12-2017 - Γενικόσ ενιαίοσ κανονιςμόσ 
εργαςίασ διεξαγωγισ των φορτοεκφορτωτικών Εργαςιών Λιμζνοσ. 

φμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 3 τθσ Κ.Τ.Α 60814/1583/2017 των Τπουργϊν 

Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Εργαςίασ Κοινωνικισ,  Αςφάλιςθσ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ: «Δεν υπάρχει γεωγραφικόσ περιοριςμόσ για τθν άςκθςθ 

του επαγγζλματοσ του φορτοεκφορτωτι και οι εφοδιαςμζνοι με βεβαίωςθ 

εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αϋ ι ςτο Μθτρϊο Βϋ - φορτοεκφορτωτϊν Λιμζνα και 

Μθτρϊο Βϋ - Κατόχων Άδειασ Χειριςτι Μθχανθμάτων Ζργου, παρζχουν τισ 

υπθρεςίεσ τουσ ςε οποιοδιποτε Λιμζνα τθσ χϊρασ». φμφωνα με το Άρκρο 2  παρ. 

3 τθσ ωσ άνω Κ.Τ.Α ιςχφουν τα ακόλουκα: «1. Αρμόδιοι για τθν ανάκεςθ του ζργου 

φορτοεκφόρτωςθσ και τθν επιλογι - οριςμό του υπεφκυνου ομαδάρχθ - 

αρχιεργάτθ, είναι οι κάκε φορά φορτοπαραλιπτεσ, οι κφριοι των προσ διακίνθςθ 

εμπορευμάτων και ειδϊν και κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου 

τθσ φορτοεκφόρτωςθσ (εργοδότεσ). 2. Η από κοινοφ πραγματοποίθςθ 

φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν από αςκοφντεσ ατομικά το επάγγελμα του 

φορτοεκφορτωτι, με ομάδεσ ι ενϊςεισ φορτοεκφορτωτϊν ι επιχειριςεισ 

φορτοεκφορτϊςεων ι με απαςχολοφμενουσ με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ δεν 

απαγορεφεται. 3.Αρμόδιοι και υπεφκυνοι για τον κακοριςμό του αρικμοφ και των 

ςυνκζςεων εργαςίασ για τθν φορτοεκφόρτωςθ κάκε είδουσ, είναι ο εκάςτοτε 

φορτοπαραλιπτθσ, οι κφριοι των προσ διακίνθςθ εμπορευμάτων και ειδϊν και 

κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ φορτοεκφόρτωςθσ 

(εργοδότεσ), οι εργοδότεσ ςτθν περίπτωςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ι ο οριηόμενοσ 

ωσ υπεφκυνοσομαδάρχθσ - αρχιεργάτθσ, εφόςον ζχει εξουςιοδοτθκεί για τον 

κακοριςμό των ςυνκζςεων εργαςίασ. 4. Η επιλογι, εκ μζρουσ των αρμοδίων για 

τθν ανάκεςθ του ζργου των παρ. 1. και 3, φορτοεκφορτωτι ι των 

φορτοεκφορτωτϊν και του υπεφκυνου ομαδάρχθ- αρχιεργάτθ, είναι ελεφκερθ.» 

Επιπρόςκετα με βάςθ το Άρκρο 9 παρ. 1,2 τθσ ίδιασ Κ.Τ.Α ιςχφει: «1. Οι ιδθ 

λειτουργοφςεσ ςτζγεσ του Λιμενεργάτθ και οι παραχωρθμζνοι χϊροι από τουσ 

Οργανιςμοφσ Λιμζνων και τα Λιμενικά Σαμεία ςτα ωματεία εργαηομζνων, 

ςυνεχίηουν να αποτελοφν τουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ και παραμονισ των 

φορτοεκφορτωτϊν ςε κάκε λιμάνι, κακϊσ και τουσ χϊρουσ εναπόκεςθσ και 

φφλαξθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των φορτοεκφορτϊςεων. Οι 

παραπάνω χϊροι, χρθςιμοποιοφνται και ωσ χϊροι ςυγκζντρωςθσ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ των ομάδων και τθσ αποςτολισ τουσ ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ. 2. Κδιο δικαίωμα χριςθσ των παραπάνω χϊρων, ζχουν και οι 
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φορτοεκφορτωτζσ, που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ μζςω ατομικισ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ, ανικουν ςε ομάδεσ ι ςε ενϊςεισ, ι απαςχολοφνται με ςχζςθ 

εξθρτθμζνθσ εργαςίασ.» 

 

 

IV. Τ.Α 2133.1/11071/2018, Φ.Ε.Κ Β’  567/21-02-2018 - Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του 

Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 51 «Κακοριςμόσ των όρων και των 

διαδικαςιών ειςόδου των λιμενεργατών ςτουσ λιμενικοφσ χώρουσ». 

Με βάςθ τθν Τ.Α  2133.1/11071/2018 Τπουργϊν Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ, 

εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αναφορικά με τον 

κακοριςμό των όρων και των διαδικαςιϊν ειςόδου των λιμενεργατϊν ςτουσ 

λιμενικοφσ χϊρουσ. φμφωνα με το άρκρο 2 τθσ εν λόγω τροποποίθςθσ ορίηεται ωσ: 

«Λιμενικόσχϊροσ»:Ηχερςαίακαικαλάςςιαηϊνθ κάκελιμζνα και ωσ «Λιμενεργάτθσ»: «Ο 

φορτοεκφορτωτισ που 

απαςχολείταιςεφορτοεκφορτωτικζσεργαςίεσδιακίνθςθσφορτίουςτοΛιμζνα,κατάτθνζνν

οιατουιςχφοντοσνόμου περίΕκνικοφΜθτρϊουΦορτοεκφορτωτϊν (Ε.Μ.Φ.), ο 

οποίοσείναιεγγεγραμμζνοσςτοΜθτρϊοΑϋτου Ε.Μ.Φ.» 

το Άρκρο 3 παρ. 1 ορίηεται ότι: «Δικαίωμα ειςόδου ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ, για 

τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του λιμενεργάτθ, ζχει κάκε λιμενεργάτθσ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 2 του παρόντοσ, εφόςον διακζτει Άδεια Ειςόδου 

Λιμενεργάτθ ςε Λιμενικοφσ Χϊρουσ, θ οποία εκδίδεται από Λιμενικι Αρχι.» 

 

V. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016 - «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

 

φμφωνα με το άρκρο 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, «…προςφυγι ςτθ διαδικαςία 

τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 

ΦΠΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ». 

φμφωνα με το άρκρο 224 παρ. 1-2 του Ν. 4412/2016 ορίηεται ότι «1. Για τουσ 

ςκοποφσ του παρόντοσ Βιβλίου (άρκρα 222 ζωσ 338) ανακζτοντεσ φορείσ είναι 

εκείνοι οι οποίοι: 

α) είναι ανακζτουςεσ αρχζσ ι δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αςκοφν μία από τισ 

δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 228 ζωσ 234· 

β) αν δεν είναι ανακζτουςεσ αρχζσ ι δθμόςιεσ επιχειριςεισ, αςκοφν, μεταξφ των 

δραςτθριοτιτων τουσ, κάποια από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 

228 ζωσ 234 ι ςυνδυαςμό τζτοιων δραςτθριοτιτων και λειτουργοφν επί τθ βάςει 

ειδικϊν ι αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων τα οποία εκχωρεί αρμόδια αρχι τθσ 

Ελλάδασ…».  



10 
 

φμφωνα με το άρκρο 232 του Ν. 4412/2016 ορίηεται ότι «Οι διατάξεισ του 

παρόντοσ Βιβλίου (άρκρα 222 ζωσ 338) εφαρμόηονται ςτισ δραςτθριότθτεσ που 

αφοροφν τθν εκμετάλλευςθ μιασ γεωγραφικισ περιοχισ με ςκοπό τθ διάκεςθ 

αερολιμζνων, καλάςςιων λιμζνων ι λιμζνων εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ ι άλλων 

τερματικϊν ςτακμϊν ςε φορείσ που πραγματοποιοφν αεροπορικζσ, καλάςςιεσ ι 

εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ». 

φμφωνα με το άρκρο 263 παρ. 3 του ν. 4412/2016 ορίηεται ότι «τισ ειδικζσ 

περιπτϊςεισ και περιςτάςεισ που αναφζρονται ρθτά ςτο άρκρο 269, οι ανακζτοντεσ 

φορείσ δφνανται να προςφεφγουν ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 

προθγοφμενθ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ». 

φμφωνα με το άρκρο 269 περ. γϋ υποπερ. ββϋ του ν. 4412/2016 ορίηεται ότι «Οι 

ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν μια διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ 

χωρίσ προθγοφμενθ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: … … γ) 

εάν τα ζργα, τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ μποροφν να παραςχεκοφν μόνον από ζναν 

ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα για οποιονδιποτε από τουσ κατωτζρω λόγουσ: …. 

ββ) δεν υφίςταται ανταγωνιςμόσ, επειδι υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που εμποδίηουν 

τθν ανάπτυξι του….Οι εξαιρζςεισ που ορίηονται ςτισ υποπεριπτϊςεισ ββ) και γγ) 

εφαρμόηονται μόνο εάν δεν υπάρχει εφλογθ εναλλακτικι λφςθ ι υποκατάςτατο και 

θ απουςία ανταγωνιςμοφ δεν είναι αποτζλεςμα τεχνθτοφ περιοριςμοφ των 

παραμζτρων τθσ ςφμβαςθσ». 

 

φμφωνα με το άρκρο 326 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ορίηεται ότι «Για ςυμβάςεισ 

κάτω των ορίων, οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προςφεφγουν εκτόσ από τισ 

διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 263 και ςτισ διαδικαςίεσ του ςυνοπτικοφ 

διαγωνιςμοφ και τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα  άρκρο 327 και 328. Σα 

ανϊτατα χρθματικά όρια των άρκρων 327 και 328, δφνανται να αναπροςαρμόηονται 

με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και του κακ’ φλθν αρμόδιου 

Τπουργοφ». 

 

Περαιτζρω, από τον ςυνδυαςμό των διατάξεων των άρκρων 326 παρ. 1, 263 παρ. 3 

και 269 περ. γϋ υποπερ. ββϋ του ν. 4412/2016 προκφπτει ότι για ςυμβάςεισ 

προμικειασ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ των ορίων εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 

2014/25/ΕΕ, επιτρζπεται θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 

προθγοφμενθ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, ςε περίπτωςθ που θ 

προμικεια μπορεί να παραςχεκεί μόνο από ζνα ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα, 

υπό τισ προχποκζςεισ ότι  δεν υφίςταται ανταγωνιςμόσ λόγω τεχνικϊν λόγων που 

εμποδίηουν τθν ανάπτυξι του, ότι δεν υπάρχει εφλογθ εναλλακτικι λφςθ ι 

υποκατάςτατο και ότι θ απουςία ανταγωνιςμοφ δεν είναι αποτζλεςμα τεχνθτοφ 

περιοριςμοφ των παραμζτρων τθσ ςφμβαςθσ (βλ. Ε.. Σϋ Κλ. 10/2017, 79/2018, 

102/2018). 
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Γ. Αξιολόγθςθ Πραγματικών Περιςτατικών και Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ  

 

φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 3353/13-06-2018 ζγγραφο-ειςιγθςθ τριϊν 

Διευκφνςεων των Τπθρεςιϊν του Ο.Λ.Θ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο με κζμα 

«Ζγκριςθ Πίςτωςθσ για υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ εντόσ κυρίωσ ‘λιμενικισ ηϊνθσ’ από 

το ‘φνδεςμο Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου’, ανζφεραν οι  εν λόγω 

Διευκφνςεισ, επικαλοφμενεσ ζλλειψθ μονίμου προςωπικοφ ςε διάφορεσ 

ειδικότθτεσ, τθν για μεγάλο διάςτθμα ςυνεργαςία τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με το φνδεςμο 

Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου για τθν παροχι υπθρεςιϊν εντόσ τθσ 

Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ κακθμερινϊν αναγκϊν. Περαιτζρω 

υπολόγιςαν το κόςτοσ  των Τπθρεςιϊν ςτο ποςό των 60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ και 

ειςθγικθκαν τθν εξζταςθ δυνατότθτασ ςχετικισ φμβαςθσ  ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ Νομοκεςία για τθν ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ  τθσ εν λόγω πίςτωςθσ. 

Ωσ εκ τοφτου, ο φνδεςμοσ Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου προζβθ ςε εντολι 

προσ δικθγόρο για τθ ςφνταξθ Γνωμοδότθςθσ ωσ προσ τρόπο ςφναψθσ φμβαςθσ με 

τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αντίςτοιχα το Νομικό τμιμα τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ετοίμαςε εςωτερικι 

Γνωμοδότθςθ για τθ διαδικαςία ςφναψθσ φμβαςθσ. 

Με το υπϋ αρικμ. πρωτ. ειςερχόμενο Ο.Λ.Θ 3355/14-06-2018 Γνωμοδοτικό 

θμείωμα του Πλθρεξουςίου Δικθγόρου του υνδζςμου, αναλφεται κατά κφριο 

λόγο το νομικό Κακεςτϊσ που διζπει του Φορτοεκφορτωτζσ και αναφζρεται ότι οι 

Φορτοεκφορτωτζσ-Μζλθ του υνδζςμου Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου 

τυγχάνει να είναι ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Β’ του Εκνικοφ Μθτρϊου 

Φορτοεκφορτωτϊν με  πιςτοποίθςθ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ για τισ εργαςίεσ 

που αναφζρονται ςτθν Ενότθτα Β’. Επίςθσ αναφζρεται ότι λόγω τθσ 

προαναφερόμενθσ πιςτοποίθςθσ δφνανται να διενεργοφν ακόμθ και τισ πιο 

εξειδικευμζνεσ λιμενεργατικζσ εργαςίεσ. Επικαλοφμενοσ ο Πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ 

ζλλειψθ ανταγωνιςμοφ λόγω τεχνικϊν λόγων που εμποδίηουν τθν ανάπτυξι του,  

ςυμπεραίνει ότι είναι δυνατι θ απαςχόλθςθ «από το Φορζα Εκμετάλλευςθσ του 

λιμζνοσ με τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ , εφόςον, ενόψει 

των ανωτζρω, θ φφςθ και ο χαρακτιρασ του ζργου ι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

το δικαιολογεί». 

Αντίςτοιχο ςκεπτικό με το ανωτζρω Γνωμοδοτικό θμείωμα φζρει και το υπϋ αρικμ. 

πρωτ. Ο.Λ.Θ 3354/14-06-2018 Γνωμοδοτικό θμείωμα των Νομικϊν υμβοφλων του 

Ο.Λ.Θ., το οποίο ζχει λάβει υπόψθ του και αναφζρει τθν ανωτζρω Γνωμοδότθςθ. 

Βαςιηόμενο ςτισ ανωτζρω δφο νομικζσ Γνωμοδοτιςεισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

χρθςτισ διοίκθςθσ, το Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ζλαβε απόφαςθ περί ζγκριςθσ τθσ 

πίςτωςθσ των 60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ για ζνα ζτοσ για υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ 

εντόσ τθσ κυρίωσ «Λιμενικισ Ηϊνθσ» ςτο λιμζνα Θρακλείου ςτθν από 15.06.2018 

υνεδρίαςι του, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ τθ 
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διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Εν ςυνεχεία ςφνθψε τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 

Ο.Λ.Θ 4132/19-07-2018 φμβαςθ Ανάκεςθσ Παροχισ Τποςτθρικτικϊν Εργαςιϊν ςτο 

φνδεςμο Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου. Ζνεκα τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, θ 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κρίνεται ότι τελεςτθκε ςε πρόςφορθ βάςθ για τθ 

κεμελίωςθ εμπιςτοςφνθσ εκ μζρουσ του οργάνου ότι εκινείτο εντόσ του πλαιςίου 

νομιμότθτοσ. 

Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ περιγράφεται ςφμφωνα με το άρκρο 1 αυτισ «….θ 

ανάκεςθ υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν ςτα πλαίςια των κακθκόντων των 

Λιμενεργατϊν/Φορτοεκφορτωτϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτουσ Γενικοφσ 

Κανονιςμοφσ Λιμζνων (φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ, καλι τάξθ, κακαριότθτα, 

υγιεινι κ.λ.π) εντόσ τθσ λιμενικισ ηϊνθσ. υγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 

παροχι υπθρεςιϊν εντόσ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ 

κακθμερινϊν αναγκϊν όπωσ:  

1. Τπθρεςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ όταν δεν επαρκεί το προςωπικό του Ο.Λ.Η Α.Ε 

για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ εμπορικισ κίνθςθσ και τθν απομάκρυνςθ 

υπολειμμάτων φορτοεκφορτϊςεων. 

2. Τπθρεςίεσ για τθ ςυντιρθςθ υποδομϊν του Ο.Λ.Η Α.Ε οι οποίεσ γίνονται με 

αυτεπιςταςία. 

3. Τπθρεςίεσ που αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ κρουαηιερόπλοιων (παροχι 

νεροφ, μεταφορζσ εξοπλιςμοφ κ.λ.π.) 

4. Τπθρεςίεσ που αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ακτοπλοΐασ (ηφγιςθ οχθμάτων, 

διαχείριςθ parking κλπ.)».    

 

Εκ του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ προκφπτει ότι θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ζχει ανακζςει, πζραν 

των υπθρεςιϊν φορτοεκφόρτωςθσ, υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ ςυντιρθςθ των 

υποδομϊν οι οποίεσ γίνονται με αυτεπιςταςία, τθν εξυπθρζτθςθ Κρουαηιεροπλοίων 

και Ακτοπλοΐασ ςτο φνδεςμο Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου και άλλεσ 

υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ για τθ λειτουργία του λιμζνα.  

Για τθ δε ςφναψθ τθσ φμβαςθσ, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προβαίνει ςε παραδοχι και αποδοχι 

πραγματικϊν περιςτατικϊν, των οποίων γίνεται επίκλθςθ ςτθ Γνωμοδότθςθ του 

πλθρεξουςίου δικθγόρου του υνδζςμου Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ υπϋ αρικμ. πρωτ. ειςερχόμενο Ο.Λ.Θ 3355/14-06-2018 

Γνωμοδότθςθ δζχεται ότι υπάρχει ζλλειψθ ανταγωνιςμοφ, επειδι υφίςτανται 

τεχνικοί λόγοι που εμποδίηουν τθν ανάπτυξι του, χωρίσ να αναφζρει τουσ λόγουσ 

αυτοφσ. Ο δε ιςχυριςμόσ ότι ο φνδεςμοσ Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου 

είναι ο μόνοσ οικονομικόσ φορζασ που δφναται να παρζχει φορτοεκφορτωτικζσ 

εργαςίεσ αποτελεί καταρχιν διλωςθ του πλθρεξουςίου δικθγόρου του υνδζςμου 

και οφείλει θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να προβεί ςε ζλεγχό του. 
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Επιπλζον, θ υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 3354/14-06-2018 Γνωμοδότθςθ των 

εςωτερικϊν νομικϊν ςυμβοφλων τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δζχεται, εκ τθσ γνωμοδότθςθσ του 

πλθρεξουςίου δικθγόρου υνδζςμου Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου, τον 

ιςχυριςμό ότι ο εν λόγω φνδεςμοσ αποτελεί το μόνο οικονομικό φορζα που 

δφναται να παρζχει φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ ςτον λιμζνα Θρακλείου.  

Περαιτζρω, οι ανωτζρω δφο Γνωμοδοτιςεισ μελετοφν ωσ νομικό αντικείμενο τθν 

παροχι υπθρεςιϊν λιμενεργαςίασ-φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν και όχι τθν 

παροχι υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται ςτο αντικείμενο τθσ 

προαναφερκείςασ φμβαςθσ.   

Θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ζχει διευρφνει, εντόσ τθσ ςυμβάςεωσ, το αντικείμενο τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν εκ μζρουσ των λιμενεργατϊν και ςε υπθρεςίεσ – εργαςίεσ, οι οποίεσ δεν 

περιγράφονται ςτισ κφριεσ επαγγελματικζσ και επιμζρουσ επαγγελματικζσ 

λειτουργίεσ (ΚΕΛ – ΕΕΛ) του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ του επαγγζλματοσ του 

φορτοεκφορτωτι, ςε μθ άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τθν παροχι λιμενεργαςίασ εντόσ 

τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα υπθρεςίεσ, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται θ διαχείριςθ του 

πάρκινγκ και παροχι υπθρεςιϊν για τθ ςυντιρθςθ των υποδομϊν θ οποίεσ γίνονται 

με αυτεπιςταςία. 

Ενϊ λοιπόν, τίκεται ο ιςχυριςμόσ εκ μζρουσ του πλθρεξουςίου δικθγόρου του 

υνδζςμου Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου ότι υφίςταται ζλλειψθ 

ανταγωνιςμοφ, λόγω τεχνικϊν λόγων που εμποδίηουν τθν ανάπτυξι του για τθν 

παροχι λιμενεργαςίασ ςτο λιμζνα Θρακλείου με ςκοπό τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με 

διαπραγμάτευςθ χωρίσ διαγωνιςτικι διαδικαςία, εφαρμοηόμενθσ τθσ εξαίρεςθσ του 

άρκρου 269 περ. γϋ υποπερ. ββϋ του ν. 4412/2016, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διευρφνοντασ το 

αντικείμενο τθσ εν λόγω φμβαςθσ ςε περιςςότερεσ υπθρεςίεσ - μθ άμεςα 

ςυνυφαςμζνεσ με τισ οριοκετθμζνεσ από τθν Κ.Τ.Α. 60814/1583/2017υπθρεςίεσ 

παροχισ λιμενεργαςίασ εντόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα, εκφεφγει του πραγματικοφ του 

κανόνα δικαίου τθσ εξαίρεςθσ.  

Επιπλζον, θ επίκλθςθ ςτο υπϋ αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ 4725/21-08-2018 Γνωμοδοτικό 

θμείωμα των Νομικϊν υμβοφλων του Ο.Λ.Θ., ότι το κόςτοσ για τθν αξιοποίθςθ 

του εργατικοφ δυναμικοφ του υνδζςμου για τισ υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ  «ιταν 

και παραμζνει ςαφϊσ πολφ χαμθλότερο από το αντίςτοιχο κόςτοσ ανάκεςθσ των 

ςχετικϊν εργαςιϊν ςε ιδιωτικι εταιρεία που κα είναι ςε ετοιμότθτα (standby) για 

να παρζχει υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ» δεν προκφπτει από τθν επίκλθςθ 

ςυγκεκριμζνων ςυγκριτικϊν ςτοιχείων, οφτε δε απεςτάλθςαν τζτοιου είδουσ 

ςτοιχεία ςτθν Αρχι. Επίςθσ θ ςυγκεκριμζνθ επίκλθςθ εντόσ τθσ Γνωμοδότθςθσ 

δφναται να ςτθρίξει επιχείρθμα περί δυνθτικοφ ανταγωνιςμοφ για τθν παροχι 

υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν ςτον λιμζνα Θρακλείου. 
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Περαιτζρω, όταν ο Ανακζτων Φορζασ επιχειρεί να εφαρμόςει μία εξαίρεςθ του ν. 

4412/2016, όπωσ εν προκειμζνω, οφείλει να βρίςκεται ςε κζςθ να τεκμθριϊςει, επί 

τθ βάςει πραγματικϊν περιςτατικϊν, ςιγουριά για τθν εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ και 

όχι πικαναλόγθςθ.  

Ωσ εκ τοφτου, θ προχπόκεςθ τθσ ζλλειψθσ ανταγωνιςμοφ, λόγω τεχνικϊν λόγων 

που εμποδίηουν τθν ανάπτυξι του (άρκρο 269 περ. γϋ υποπερ. ββϋ του ν. 

4412/2016), ζνεκα τθσ οποίασ προςζφυγε θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςε απευκείασ ανάκεςθ 

υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν φψουσ 60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ, δίχωσ διενζργεια 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, δεν τεκμαίρεταιότι πλθρείται, ζνεκα τθσ διεφρυνςθσ του 

αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο που εξετάςτθκε από τισ υπϋ 

αρικμ. πρωτ. Ο.Λ.Θ. 3354/14-06-2018 και 3355/14-06-2018 νομικζσ Γνωμοδοτιςεισ. 

Επίςθσ, οφτε προκφπτει θ ανωτζρω προχπόκεςθ από πραγματικά περιςτατικά, τα 

οποία αποδεικνφονται από τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία που εςτάλθςαν από τθν 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προσ τθν Αρχι (π.χ. διενζργεια διαγωνιςμοφ για τισ ίδιεσ εργαςίεσ, 

τουλάχιςτον δφο φορζσ, ο οποίοσ να απζβθ άκαρποσ).  

Επίςθσ παρατθρείται απουςία τεκμθρίωςθσ ωσ προσ τα ανωτζρω, ιτοι του 

αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ του ν. 

4412/2016 από τθν Ο.Λ.Θ. Θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που εςτάλθ από τθν Ο.Λ.Θ. αφορά 

τθν υπθρεςία φορτοεκφόρτωςθσ και είναι ανεπαρκϊσ ςχετιηόμενθ με το 

αντικείμενο τθσ φμβαςθσ. 

Άρα τυγχάνει μθ νόμιμθ θ εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ για τθ διαδικαςία με απευκείασ 

ανάκεςθ με διαπραγμάτευςθ φψουσ 60.000 €, χωρίσ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Μεταγενζςτερθ Απόφαςθ του Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ Α.Ε. (υπϋ αρικμ. 1/14ου/21-08-2018) 

περί τθσ αποςτολισ τθσ εν λόγω φμβαςθσ προσ το αρμόδιο εποπτεφων Τπουργείο 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, και ειδικότερα ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Επενδφςεων για τον ζλεγχο και τθ διατφπωςθ 

γνϊμθσ, χωρίσ τθν περαιτζρω εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αποτελεί ζνδειξθ ελζγχου 

τθσ νομιμότθτοσ αυτισ από τθν ίδια τθν  Ο.Λ.Θ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
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Ελλείψει τθσ τεκμθρίωςθσ πλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ που κζτει το άρκρο 269 περ. 

γϋ υποπερ. ββϋ του Ν. 4412/2016, περί ζλλειψθσ ανταγωνιςμοφ, δυνάμει τθσ οποίασ 

προςζφυγε θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςε απευκείασ ανάκεςθ υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν φψουσ 

60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ,  

α) τθν ανάκλθςθ από πλευράσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τθσ από 15θσ Ιουνίου 2018 Απόφαςθσ 

περί ζγκριςθσ τθσ πίςτωςθσ 60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ για ζνα ζτοσ για τθν παροχι 

υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν ςτον λιμζνα Θρακλείου από το φνδεςμο Μονίμων 

Εργατϊν Λιμζνοσ Θρακλείου  και  

β) τθν από μζρουσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καταγγελία τθσ εν ςυνεχεία φμβαςθσ Ανάκεςθσ 

Παροχισ Τποςτθρικτικϊν Εργαςιϊν ςτο φνδεςμο Μονίμων Εργατϊν Λιμζνοσ 

Θρακλείου, ωσ μθ νόμιμα ςυναφκείςασ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ 

διάκεςι τθσ θ Αρχι, λόγω εςφαλμζνθσ εφαρμογισ εξαίρεςθσ του Ν. 4412/2016. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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