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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Ρειραιά σ  

Τθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΘ 93/2019 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  4 4 η  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Ανώνυμη καταγγελία κατά του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. ςχετικά με 

προκήρυξη Δημόςιου Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ με αντικείμενο την Παροχή Τπηρεςιών 
Διοικητικήσ και Οικονομικήσ Τποςτήριξησ. 

 

Τθν 25θ Ιανουαρίου 2019, θμζρα Ραραςκευι, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 44θ Συνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Ρειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ 
Ραναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Ραναγιϊτθσ – Ιάςων Ρρόεδροσ 

2. Τορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Ραναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

7. Γρίνοσ Σπυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΘ: Ουδείσ 

 
  

  
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.Σ. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 

mailto:info@raports.gr
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Στθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Ρρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά ανϊνυμθ 

καταγγελία κατά τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), αναφορικά με τθν 

προκιρυξθ Δθμόςιου Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ ςτον οποίο προζβθ θ Ο.Λ.Ε. Α.Ε., με 

αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν. 

Στθν εν λόγω καταγγελία γίνεται αναφορά ςε μθ προςικουςεσ ενζργειεσ των υπευκφνων του 

Οργανιςμοφ κατά τθν διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσδθμόςιασ διακιρυξθσ του εν λόγω 

διαγωνιςμοφ κατά το 2017.  

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον Ειςθγθτι κ. Δ. Μπίτα, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 

21.01.2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ 

υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

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

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Στισ 18/05/2018, μζςω του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ, Διεφκυνςθσ Λιμζνων, περιιλκε θ υπ’ αρ. ΑΛ 
541/18.05.2018 ανϊνυμθ καταγγελία κατά τθσ τότε διοικιςεωσ τθσ ΟΛΕ Α.Ε. περί φωτογραφικϊν 
διατάξεων, μεκοδεφςεων και εμπλοκισ, κατά τρόπο που ςυνιςτά ςφγκρουςθ κακθκόντων κατά 
τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ κατά το 2017 για τθν ανάδειξθ αναδόχου μζςω δθμοςίου 
διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ διενεργικθκε ςτισ 08.03.2018, με αντικείμενο υπθρεςίασ υποςτιριξθσ του 
τμιματοσ Διοικθτικοφ και Οικονομικοφ τθσ ΟΛΕ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ του ανακφψαντοσ κζματοσ θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (εφεξισ .Α.Λ.) με 
το υπϋ αρικμ. 434/05-10-2018 ζγγραφό τθσ ηιτθςε από τθν ΟΛΕ Α.Ε. τισ απόψεισ τθσ ςχετικά με 
το περιεχόμενο τθσ καταγγελίασ κακϊσ και ςτοιχεία τα οποία ζκρινε μεταξφ άλλων ςθμαντικά για 
τθν αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ.  

Θ ΟΛΕ Α.Ε., ανταποκρινόμενθ ςτο αίτθμα τθσ .Α.Λ., απζςτειλε το υπϋ αρικμ. 8448/26.10.2018 
ζγγραφό τθσ με ςυνθμμζνα τα ςτοιχεία που ηθτικθκαν και παρακζτοντασ τισ απόψεισ τθσ ςχετικά 
με τθν καταγγελία. 

Από τθν ζρευνα που διεξιχκθ και τθν επιςκόπθςθ των διακζςιμων ςτοιχείων προζκυψαν τα 
ακόλουκα: 

Στισ 27/03/2017,υποβλικθκε ςτθν 277θσ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΟΛΕ Α.Ε. το 
υπϋ αρικμ. 21ο κζμα με τίτλο «Λιψθ Απόφαςθσ για τθν προκιρυξθ Δθμόςιου Ανοιχτοφ 
Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν παροχι Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Π.Α. 465.000 ΕΤΡΩ για ζνα ζτοσ», με Ειςθγθτι του κζματοσ 
τον τότε Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΟΛΕ Α.Ε. Δρακονταειδι Σταφρο. Ο Ρρόεδροσ 
ςτθν εν λόγω ειςιγθςι του αναφζρκθκε μεταξφ των άλλων ςτο ςθμαντικό πρόβλθμα 
υποςτελζχωςθσ που αντιμετϊπιηε ο Οργανιςμόσ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν Διοίκθςθσ και 
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Οικονομικϊν. Με βάςθ τθν ειςιγθςθ όπωσ αυτι παρουςιάςτθκε, θ προκιρυξθ αφοροφςε τισ 
υπθρεςίεσ ομάδασ εικοςιδφο (22) εξειδικευμζνων και ζμπειρων ςτελεχϊν που κα αποτελείτο 
από:  

 Δεκαπζντε (15) ςτελζχθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ με ετιςιο κόςτοσ διακόςιεσ ογδόντα οκτϊ 
χιλιάδεσ και εξακόςια εξιντα ευρϊ (€288.660 =15Χ19.244€). 

 Ζνα (1) υπεφκυνο ζργου με ετιςιο κόςτοσ ςαράντα τρεισ χιλιάδεσ εννιακόςια είκοςι οκτϊ 
ευρϊ (€43.928) 

 Ομάδα τεχνικϊν ςυμβοφλων αποτελοφμενθ από ζξι άτομα, εκ των οποίων ζνασ ωσ 
υπεφκυνοσ ζργου, για μερικι απαςχόλθςθ ζωσ εβδομιντα (70) ωρϊν μθνιαίωσ με χρζωςθ 
πενιντα (€ 50) ευρϊ ανά ϊρα με το ςυνολικό κόςτοσ να ανζρχεται ςτισ ςαράντα δφο χιλιάδεσ 
ευρϊ (€ 42.000) μθνιαίωσ.  

Το ςυνολικό κόςτοσ των παραπάνω ςτελεχϊν κα ανερχόταν ςτο ςυνολικό ποςό των τετρακοςίων 
εξιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (€465.000) χωρίσ Φ.Ρ.Α προςδιορίηοντασ και τθ ςχετικι 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ, και διάρκεια ςφμβαςθσ ενόσ ζτουσ. Το Δ.Σ. αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
αναβολι του κζματοσ, δίχωσ να προκφπτει από το πρακτικό ρθτϊσ, θ αιτιολογία για τθν οποία το 
Δ.Σ. δεν προχϊρθςε ςτθ λιψθ απόφαςθσ. 

Το κζμα επανυπεβλικθ ενϊπιον του Δ.Σ. ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςι του, ςτισ 20/04/2017 (278θ 
ςυνεδρίαςθ), ωσ κζμα 4ο με τίτλο «Λιψθ Απόφαςθσ για τθν προκιρυξθ Δθμόςιου Ανοιχτοφ 
Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν παροχι Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Π.Α. 360.000 ΕΤΡΩ για ζνα ζτοσ». Θ προκιρυξθ αφοροφςε 
τθν απαςχόλθςθ ομάδασ ζργου ςτελεχωμζνθ κατ’ ελάχιςτον με δεκατρία (13) άτομα για ζνα ζτοσ, 
με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα ακόμθ ζτοσ.  

Ραρατθρείται ότι θ νζα ειςιγθςθ περιλαμβάνει ςθμαντικι μείωςθ τθσ δαπάνθσ φψουσ κατά 
εκατό πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€105.000), ωσ απότοκοσ τθσ μείωςθσ των προκθρυγμζνων κζςεων για 
ςτελζχωςθ για ζνα ζτοσ, ιτοι το εκτιμϊμενο κόςτοσ ανερχόταν ςτα 360.000 € χωρίσ ΦΡΑ. Επίςθσ, 
ο ειςθγθτισ του κζματοσ Ρρόεδροσ του Δ.Σ., επεςιμανε εκ νζου το ςθμαντικό πρόβλθμα 
υποςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν Διοίκθςθσ Οικονομικϊν του Οργανιςμοφ ςε ςφγκριςθ προσ το 
εγκεκριμζνο οργανόγραμμα και τον ΚΕΟΛ, αλλά και τα οφζλθ που κα προζκυπταν από τθν 
ενεργοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνθσ τθσ αφξθςθσ των ειςπράξεων και εςόδων του 
Οργανιςμοφ. Το Δ.Σ τθσ ΟΛΕ Α.Ε. αποφάςιςε ομόφωνα τθν για δεφτερθ φορά αναβολι τθσ λιψθσ 
απόφαςθσ, δίχωσ να καταγράφονται λόγοι για τθν αναβολι τθσ λιψθσ απόφαςθσ ρθτά και 
ςυγκεκριμζνα. 

Στισ 26/04/2017, ςτθν 279θ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου τθσ ΟΛΕ Α.Ε. υποβλικθκαν: 

Α) Το υπϋ αρικμ. 1ο κζμα με τίτλο «Ζγκριςθ τθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ πίςτωςθσ 
ποςοφ 230.000 ευρϊ πλζον αναλογοφντοσ ΦΠΑ με ςκοπό τθν διενζργεια δθμόςιου ανοιχτοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ 
Δ/νςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε..»για το οποίο το Δ.Σ. 
ομόφωνα αποφαςίηει: 

 Τθ διόρκωςθ και μείωςθ του ποςοφ τθσ δζςμευςθσ ςτο φψοσ των €230.000. 



4 
 

 Τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
€230.000 πλζον αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.  

 Τθν εξουςιοδότθςθ του Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που του ζχουν ανατεκεί και τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία.  

Β) Το υπϋ αρικμ. 2ο κζμα με τίτλο «Ζγκριςθ διενζργειασ δθμόςιου θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ 
Δ/νςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ για δϊδεκα μινεσ με 
δικαίωμα παράταςθσ ενόσ ζτουσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 230.000 ευρϊ πλζον ΦΠΑ 24% για 
τον οποίο υπάρχει διακζςιμθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ 
Α.Ε.. του ζτουσ 2017 και 2018 πολυετισ δζςμευςθ (ΚΑΕ 6100 Κωδικόσ Αρικμόσ Δαπάνθσ 
61.00.03.001, CPV75120000-3 Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ και CPV 79210000-9 
Τπθρεςίεσ Λογιςτικισ και Διαχειριςτικοφ Ελζγχου και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ». Για το κζμα αυτό το Δ.Σ. ομόφωνα 
αποφάςιςε: 

 Τθ διόρκωςθ του ποςοφ τθσ δζςμευςθσ ςτο φψοσ των € 230.000.  

 Τθ διενζργεια δθμόςιου θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου 
παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν του 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ για δϊδεκα μινεσ με δικαίωμα παράταςθσ ενόσ ζτουσ 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 230.000 ευρϊ πλζον ΦΡΑ 24%.  

 Τθν εξουςιοδότθςθ του Ρροζδρου και Διευκφνοντα Σφμβουλο να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που του ζχουν ανατεκεί και τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. 

Στισ 29/06/2017, ςτθν 281θ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου τθσ ΟΛΕ Α.Ε. ανακλικθκαν 
με ομόφωνθ απόφαςθ οι αποφάςεισ που είχαν λθφκεί ςτισ 26/04/2017 αφενόσ για τθν ζγκριςθ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (αποφ. 1/279/26-04-2017) και αφετζρου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (αποφ. 2/279/26-04-2017). Θ ανάκλθςθ των εν λόγω αποφάςεων όπωσ προκφπτει 
από τα πρακτικά ζγινε με το ςκεπτικό του επαναπροςδιοριςμοφ των δεδομζνων του 
διαγωνιςμοφ.  

Στισ 27/7/2017 ςτθν επόμενθ υπ’ αρ. 282θ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου τθσ ΟΛΕ Α.Ε., 
ειςιχκθ το υπϋ αρικμ. 6ο κζμα με τίτλο «Λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ 
δαπάνθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ 
ΕΛΕΤΙΝΑ Α.Ε..».Κατόπιν ειςθγιςεωσ του Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, το Δ.Σ. 
αποφάςιςε ομόφωνα: 

 Τθν ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ ςυνολικοφ φψουσ €230.000 
πλζον ΦΡΑ ιτοι δαπάνθσ €285.200 για παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ & Οικονομικϊν.  

 Τθν κατανομι τθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ. 
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 Αποςτολι τθσ απόφαςθσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ προκειμζνου να 
εκδοκεί θ προβλεπόμενθ απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το άρ. 
67 του 4270/2014. 

Στισ 22/12/2017 ςτθ 290θ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου τθσ ΟΛΕ Α.Ε. αποφαςίηεται 
ομόφωνα μετά από ειςιγθςθ του Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου θ ανάκλθςθ τθσ 
υπ.αρικμ. 6//282/27-7-2017 απόφαςθσ προκειμζνου να επανυπολογιςτοφν οι ανάγκεσ του 
Οργανιςμοφ για το 2018 και να επανυπολογιςτεί θ ςχετικι πίςτωςθ.  

Στισ 19/1/2018 ςτθ 291θ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου τθσ ΟΛΕ Α.Ε. υποβλικθκε το 
υπϋ αρικμ. 15ο κζμα με τίτλο «Λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ, τθ 
διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ και τθν κατάρτιςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Α.Ε.». Το κζμα ειςθγικθκε ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων 
Σφμβουλοσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα: 

 Τθν ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ €191.700 πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι 
ςφνολο δαπάνθσ €237.708 για παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. για χρονικό 
διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν. 

 Τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ αντίςτοιχου ποςοφ. 

 Τθν κατάρτιςθ των όρων διακιρυξθσ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ. 

Στισ 08/03/2018 ςτθν Ελευςίνα Αττικισ ζλαβε χϊρα θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ για τθν εκτζλεςθ 
τθσ «ΡΑΟΧΘΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.», ςφμφωνα με τθν 1194/7-2-2018 
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και Αρικμοφ Συςτιματοσ 52444. Στον διαγωνιςμό διαπιςτϊκθκε ότι 
υποβλικθκε θλεκτρονικά μία (1) μοναδικι προςφορά, από τον οικονομικό φορζα «ΟΛ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Ανϊνυμθ Εταιρία», με ΑΦΜ 999632267 και ζδρα τθν Ακινα. 

Στισ 30/04/2018 ςτθ 296θ ςυνεδρίαςθ υποβάλλεται ςτο Δ.Σ τθσ ΟΛΕ Α.Ε. πρόταςθ 
αντικατάςταςθσ του κ. Ραπακωνςταντίνου Ακαναςίου μζλουσ τθσ επιτροπισ διενζργειασ 
θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν μζςω ΕΣΘΔΘΣ. Θ αντικατάςταςθ ηθτικθκε από τον ίδιο λόγω 
κωλφματοσ του, κακϊσ ετφγχανε ςυγγενισ αϋ βακμοφ εξ αίματοσ με μζλοσ του προςωπικοφ τθσ 
ςυμμετζχουςασ εταιρείασ. Το Δ.Σ αποφάςιςε ομόφωνανα κάνει δεκτι τθν αίτθςθ του μζλουσ τθσ 
επιτροπισ για αντικατάςταςθ του.  

Στισ 02/05/2018 ςτθ γραμματεία του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ απεςτάλθ (αρ. πρωτ. ΑΛ 
…/…-…-2018) ανϊνυμθ καταγγελία περί «φωτογραφικοφ» διαγωνιςμοφ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν τθσ ΟΛΕ ΑΕ. 

Στισ 30/4/2018 ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. ειςιχκθ ωσ 
κζμα ςυηιτθςθσ και απόφαςθσ θ «Αντικατάςταςθ αναπλθρωματικϊν μελϊν με τθν υπ’ αρικμ. 
10/289/18-12-2017 απόφαςθ του Δ τθσ ΟΛΕ ΑΕ περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ διενζργειασ 
θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν μζςω ΕΗΔΗ και αξιολόγθςθ προςφορϊν για τθν ςφναψθ δθμόςιων 
ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν του ΟΛΕ ΑΕ για το ζτοσ 2018 βάςει του 
Ν.4412/16», όπου το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάςιςε τθν αντικατάςταςθ μζλουσ, το οποίο είχε ηθτιςει 
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τθν εξαίρεςι του λόγω ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων με τον υποψιφιο ανάδοχο με άλλο υπάλλθλο 
τθσ ΟΛΕ.Α.Ε. 

Στισ 28/6/2018 ςυνετάχκθ το πρακτικό αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και το πρακτικό 
αποςφράγιςθσ – αξιολόγθςθσ οικονομικισ προςφοράσ με τον οικονομικό φορζα «ΟΛ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε.» να ανακθρφςςεται προςωρινόσ μειοδότθσ. 

Στισ 03/07/2018 ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. ειςιχκθ ωσ 
κζμα θ «Επικφρωςθ Πρακτικϊν διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Α.Ε. και ανάδειξθ αναδόχου» όπου το όργανο ομόφωνα 
απεφάςιςε τθν επικφρωςθ των πρακτικϊν τθσ 8θσ Μαρτίου 2018 και τθν ανάδειξθ ωσ 
προςωρινοφ μειοδότθ του οικονομικοφ φορζα «ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Ανϊνυμθ Εταιρία». 

Στισ 16/7/2018 κατόπιν ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ μειοδότθ κατακυρϊκθκε 
το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ςτθν ΣΟΛ ΑΕ και από το ΔΣ τθσ ΟΛΕ ΑΕ. νόμιμα ανθρτθμζνο ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν Διαφγεια. Στισ 30/7/2018 υπογράφεται ςχετικό ςυμφωνθτικό παροχισ 
υπθρεςίασ μεταξφ ΣΟΛ Α.Ε. και ΟΛΕ Α.Ε., ενϊ ταυτόχρονα ςτισ 31/7/2018, το Δ.Σ εξουςιοδοτεί τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΟΛΕ Α.Ε. για κατάκεςθ μινυςθσ κατ’ αγνϊςτων για ςυκοφαντικι 
δυςφιμιςθ. Τζλοσ, λόγω ότι ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ απεβίωςε ςτισ 26/9/2018, το 
Δ.Σ. ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα και εξζλεξε νεότερο Ρρόεδρο, τον κο Κοιλάκο Σταμάτιο και τον κο 
Γαργαρζτα Χαράλαμπο, ςτθν κζςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) 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» (Α’ 145). 

2) Ο Ν.4270/2014«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», αρ. 24 (Α’ 143/28.06.2014) 

3) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 94) και ιδίωσ τα Άρκρα 
113 και 132. 

4) Ο Ν.4412/2016«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147). 

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

6) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (Αϋ 28)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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7) Θ από 19.12.2008 απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ ΟΛΕ ΑΕ, με κζμα «Κανονιςμόσ 
Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)» 
(ΦΕΚ ΑΕ ΕΡΕ 14361/21.12.2007). 

8) Θ υπ’ αρ. 1/135/7.11.2008 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΟΛΕ ΑΕ με κζμα «Σροποποίθςθ Κανονιςμοφ 
Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)» 
(ΦΕΚ ΑΕ ΕΡΕ 12740/13.11.2008).  

9) Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

10) Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια υπαγωγήσ - αιτιολογικοφ: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Β. Νομικό και Νομολογιακό Πλαίςιο  

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

ΙΙ. Ν.4412/2016 Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή 
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Γ. Τπαγωγή και υμπεράςματα  

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Σφμφωνα 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 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». 

Σφμφωνα 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,…».  
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Συνεπϊσ θ ΑΛ 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 
Συμβουλίου. 

Β. Νομικό νομολογικό πλαίςιο – ερμηνεία 

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

Με βάςθ το άρκρο 21 παρ. 3 του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001) το Νομικό 
Ρρόςωπο με τθν επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Ελευςίνασ μετετράπθ ςε ανϊνυμθ εταιρεία με τθν 
επωνυμία Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο Ο.Λ.Ε Α.Ε. και ζδρα τον Διμο 
Ελευςίνασ.  

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 Σκοπό 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 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 Ταμεία ωσ νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 

Ακολοφκωσ, ςτθν αρμοδιότθτα του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ ανικει θ ςφνταξθ του Κανονιςμοφ 
Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ εταιρείασ και του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςωπικοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 10 περ. ικ του Καταςτατικοφ τθσ. 

Ρεραιτζρω, και ςφμφωνα με το 25ο άρκρο του Ν.2932/2001, «1. Εντόσ εξαμινου από τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ςυντάςςεται και τίκεται ςε εφαρμογι, μετά από απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Α.Ε. και γνϊμθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ υπαλλιλων, ο 
Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ (Κ.Ε.Ο.Λ.) τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ εγκρίνεται 
με απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Εμπορικισ 
Ναυτιλίασ και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. τον Κ.Ε.Ο.Λ. κακορίηονται οι 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ και οτρόποσ λειτουργίασ τουσ.2. Εντόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ 
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ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ςυντάςςεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Α.Ε. ο Γενικόσ 
Κανονιςμόσ Προςωπικοφ (Γ.Κ.Π) τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ, μετά από γνϊμθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ 
οργάνωςθσ υπαλλιλων, εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ.» 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το εικοςτό ζκτο άρκρο του Ν.2932/2001, «2. Σο προςωπικό: α) με ςχζςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ι β) ζμμιςκθσ εντολισ που υπθρετεί κατά τθ 
δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου ςτα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου εικοςτοφ πρϊτου που μετατρζπονται ςε Α.Ε., αποτελεί αυτοδικαίωσ προςωπικό των Α.Ε. 
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου εικοςτοφ δεφτερου και καταλαμβάνει αντίςτοιχεσ κζςεισ 
ειδικότθτεσ και κατθγορίεσ, που κα ςυςτακοφν με τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και 
Λειτουργίασ των Εταιρειϊν αυτϊν (Κ.Ε.Ο.Λ.). Η ςφμβαςθ εργαςίασ του προςωπικοφ του ςτοιχείου 
α` δεν καταγγζλλεται παρά μόνο για αιτία που αφορά ςτο πρόςωπο του εργαηομζνου. *…+ 10. Η 
πρόςλθψθ του προςωπικοφ γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου των Α.Ε.,που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου εικοςτοφ πρϊτου, θ οποία εγκρίνεται από τον 
Τπουργό Εμπορικισ Ναυτιλίασ. Οι αποδοχζσ του προςωπικοφ αυτοφ κακορίηονται με ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ εργαςίασ.» 

ΙΙ. Ν.4412/2016 Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Σφμφωνα με το άρκρο 262 του Ν.4412/2016 (το οποίο ειςιγαγε το άρκρο 42 τα Οδθγίασ 
2014/25/ΕΕ για τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων), προβλζπεται για τισ ςυγκροφςεισ 
ςυμφερόντων ότι:  

«1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ που είναι ανακζτουςεσ αρχζσ λαμβάνουν κατάλλθλα μζτρα, κατά τισ 
επόμενεσ παραγράφουσ, για α) τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, β) τον εντοπιςμό και γ) τθν 
επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ 
διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ 
μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων.  

2. Κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ςυντρζχει ιδίωσ όταν μζλθ του προςωπικοφ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι παρόχου υπθρεςιϊν για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ που ενεργεί εξ ονόματοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, τα οποία εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ ζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, χρθματοοικονομικό, οικονομικό 
ι άλλο προςωπικό ςυμφζρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 4, το οποίο κα 
μποροφςε να εκλθφκεί ωσ ςτοιχείο που κίγει τθν αμερολθψία και τθν ανεξαρτθςία τουσ ςτο 
πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Η ςφγκρουςθ ςυμφερόντων αφορά ιδίωσ τα ακόλουκα πρόςωπα: α) μζλθ του προςωπικοφ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του παρόχου υπθρεςιϊν για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων, ο οποίοσ ενεργεί εξ 
ονόματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και 
γνωμοδοτικϊν οργάνων ι/και β) τα μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ ι και άλλων οργάνων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ γ) τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν 
γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των περιπτϊςεων 
α` και β`, τα οποία: αα) εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
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ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ 
κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι/και ββ) μποροφν να 
επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ.  

4. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, ωσ «ςυμφζροντα» νοοφνται προςωπικά, 
οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ι άλλα κοινά ςυμφζροντα με τουσ υποψθφίουσ ι 
προςφζροντεσ ι με τουσ υπεργολάβουσ αυτϊν ι με οποιοδιποτε μζλοσ υποψιφιασ / 
προςφζρουςασ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων, όπωσ ιδίωσ: α) Η ςυμμετοχι προςϊπου τθσ παρ. 3 ςτα όργανα 
διοίκθςθσ ι διαχείριςθσ ενόσ οικονομικοφ φορζα, όταν ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ που διενεργεί θ ανακζτουςα αρχι. β) Η κατοχι από πρόςωπο 
των περιπτϊςεων α` ι/και β` τθσ παρ. 3, ποςοςτοφ άνω του 0,5% των μετοχϊν, εταιρικϊν 
μεριδίων ι άλλθσ φφςθσ δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ κατοχι του ανωτζρω ποςοςτοφ επιτρζπει τθ 
ςυμμετοχι ςτθ διαχείριςθ του φορζα αυτοφ. γ) Η φπαρξθ, κατά τθ χρονικι περίοδο που ζχει ωσ 
αφετθρία δϊδεκα (12) μινεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
λιξθ τθν θμζρα ςφναψθσ αυτισ, ςυμβατικοφ δεςμοφ που αφορά είτε ςτθν παροχι εξθρτθμζνθσ 
εργαςίασ είτε ςτθν εκτζλεςθ ζργου ι παροχι υπθρεςιϊν ι πϊλθςθ προϊόντων μεταξφ ενόσ 
προςϊπου των περιπτϊςεων α` ι/και β` τθσ παρ. 3, με οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

5. Σα πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτ. (α) και (β) τθσ παρ. 3, υποχρεοφνται να 
γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των ιδίων ι 
των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, υπό τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ γ` τθσ παρ. 3, ςε ςχζςθ με 
οποιονδιποτε υποψιφιο ι προςφζροντα, από τθ ςτιγμι που λαμβάνουν γνϊςθ τθσ εν λόγω 
ςφγκρουςθσ, προκειμζνου θ ανακζτουςα αρχι να είναι ςε κζςθ να προβεί ςε διορκωτικζσ 
ενζργειεσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6. Παράλλθλα, τα πρόςωπα αυτά οφείλουν να απζχουν 
από κάκε ενζργεια ςχετικι με τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Η παράβαςθ 
των διατάξεων των προθγοφμενων εδαφίων αποτελεί λόγο ακφρωςθσ κάκε ςχετικισ διοικθτικισ 
πράξθσ.  

6. Η ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ κατάςταςθσ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Αν θ ανακζτουςα αρχι αποφανκεί ότι ςυντρζχει κατάςταςθ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Αρχι και λαμβάνει αμελλθτί τα κατάλλθλα 
μζτρα προσ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων των διαγωνιηομζνων, ςτα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνεται θ εξαίρεςθ του ςυγκεκριμζνου προςϊπου από οποιαδιποτε ςυμμετοχι ςτθ 
ςχετικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφαρμοηομζνων και των διατάξεων των παραγράφων 4 
και 5 του άρκρου 7 του ν. 2690/1999 (Α` 45).  

7. Εάν μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι αδφνατον να κεραπευκεί με άλλον τρόπο, ο 
υποψιφιοσ ι προςφζρων, ο οποίοσ ςχετίηεται με αυτι, αποκλείεται από τθ διαδικαςία, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ δ` τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Βιβλίου I.  

8. Η ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει και αποςτζλλει ςτθν Αρχι γραπτι ζκκεςθ θ οποία 
περιλαμβάνει τισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίςτθκαν, κακϊσ και όλα τα 
επακόλουκα μζτρα που ελιφκθςαν, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 341.» 

Επιπλζον, καίτοι θ ςκοπιμότθτα τθσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ μίασ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ δεν ελζγχεται, ςφμφωνα με το άρκρο 33 του Ν.4270/2014 «Δθμόςιο Λογιςτικό», 
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ειςάγονται ωσ γενικζσ αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, για τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν 
του Δθμοςίου, και των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, θ αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ 
διαχείριςθσ, θ οποία εξειδικεφεται περαιτζρω ςτθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ, τθσ 
αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ. Οι ανωτζρω αρχζσ αποτελοφν τθν εξειδίκευςθ τθσ 
τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ κατά τθν διαχείριςθ δθμοςίων οικονομικϊν, και μάλιςτα 
κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ για τθν ανάκεςθ και υπογραφι μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  

Γ. Τπαγωγή - υμπεράςματα 

Στισ 27/03/2017 ο τότε Ρρόεδροσ τθσ ΟΛΕ Α.Ε., κ. Δρακονταειδισ Σταφροσ, ειςθγικθκε τθν 
προκιρυξθ Δθμόςιου Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ραροχι 
Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν τθσ ΟΛΕ Α.Ε., αρχικισ 
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ, για ζνα ζτοσ, φψουσ €465.000 πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι €576.600. Το 
Δ.Σ τθσ ΟΛΕ Α.Ε. αποφάςιςε κατά πλειοψθφία τθν αναβολι του κζματοσ χωρίσ ςτα πρακτικά να 
αναφζρεται το ςκεπτικό και το αιτιολογικό τθσ αναβολισ.  

Ακολοφκωσ, ςτισ 20/04/2017 ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΟΛΕ ειςθγείται εκ νζου 
τθ διενζργεια προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ με μειωμζνθ όμωσ τθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα 
δαπάνθσ ςτο φψοσ των € 360.000 για ζνα ζτοσ πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι €446.400.Το ςκεπτικό τθσ 
μείωςθσ τθσ δαπάνθσ κατά εκατό πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€105.000) δεν εξθγείται, οφτε αναφζρεται 
ςτα πρακτικά τθσ ςχετικισ ςυνεδρίαςθσ, πλθν όμωσ φαίνεται ότι αφορά τθ μείωςθ κατά 6 
ατόμων μερικισ απαςχόλθςθσ (ιτοι τθσ ομάδασ τεχνικϊν ςυμβοφλων). Φςτερα από ςυηιτθςθ, το 
Δ.Σ τθσ ΟΛΕ Α.Ε. απεφάςιςε εκ νζου, ομόφωνα, τθν αναβολι τθσ υπόκεςθσ για δεφτερθ φορά 
χωρίσ να αναφζρεται το αιτιολογικό. 

Στισ 26/04/2017 ςε νζα ςυνεδρίαςθ του το Δ.Σ. τθσ ΟΛΕ Α.Ε. απεφάςιςε εν τζλει τθν προκιρυξθ 
του διαγωνιςμοφ με ακόμα πιο μειωμζνθ τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςτο φψοσ των €230.000 
για ζνα ζτοσ πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι €285.200. Σθμειϊνεται ότι ςτθν εν λόγω ςυνεδρίαςθ, θ 
ειςιγθςθ του Ρρόεδρου προβλζπει ότι το φψοσ τθσ δαπάνθσ κα παρζμενε ςτο οικονομικό 
επίπεδο τθσ προθγοφμενθσ ειςιγθςθσ. Σθμειϊνεται ότι θ ωσ άνω απόφαςθ ανακλικθκε 
ομόφωνα ςτισ 29/06/2017 ςε μεκεπόμενθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου από τθν 
λιψθ τθσ απόφαςθσ, με το ςκεπτικό του επαναπροςδιοριςμοφ των δεδομζνων του διαγωνιςμοφ.  

Στισ 27/7/2017, αποφαςίηεται από το Δ.Σ τθσ ΟΛΕ Α.Ε., κατόπιν ειςιγθςθσ του Ρροζδρου, θ 
ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ ςυνολικοφ φψουσ € 230.000 πλζον 
ΦΡΑ ιτοι δαπάνθσ €285.200, θ οποία ανακλικθκε εκ νζου ςε νζα ςυνεδρίαςθ ςτισ 22/12/2017, 
προκειμζνου να επανυπολογιςτοφν οι ανάγκεσ του Οργανιςμοφ για το 2018 και να 
επανυπολογιςτεί θ ςχετικι πίςτωςθ, αλλά και διότι παριλκε το οικονομικό ζτοσ δίχωσ να 
εγκρικεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν θ δζςμευςθ τθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ.  

Στισ 19/1/2018 ςτθ 291θ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου τθσ ΟΛΕ Α.Ε. μετά από 
ειςιγθςθ του Ρρόεδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου αποφαςίηεται ομόφωνα θ ζγκριςθ 
πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ € 191.700 πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι ςφνολο δαπάνθσ € 
237.708, για παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και 
Οικονομικϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν. Ο 
ςχετικόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ ζλαβε χϊρα ςτισ 08/03/2018 και υποβλικθκε θλεκτρονικά 
μία (1) μοναδικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα «ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Ανϊνυμθ Εταιρία».  
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Αναφορικά με τθ διαχείριςθ του εν λόγω διαγωνιςμοφ, θ διοίκθςθ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Ελευςίνασ Α.Ε. ενιργθςε ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των άρκρων 262 του Ν.4412/2016, 
δοκζντοσ ότι, άμα εντοπίςτθκε ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, όπωσ τοφτθ ανζκυψε κατόπιν διλωςθσ 
εξαίρεςθσ μζλουσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ζλαβε επίκαιρθ και ζγκαιρθ μζριμνα για τθν 
επανόρκωςι τθσ. Εξετάςτθκε ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και 
αντικαταςτάκθκε το ανωτζρω μζλοσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ προμθκειϊν με ζτερο πρόςωπο 
από το δυναμικό του φορζα. 

Θ ίδια θ διλωςθ εξαίρεςθσ βαςιηόταν ςτθν ςυγγζνεια α’ βακμοφ με ςτζλεχοσ του οικονομικοφ 
φορζα ΣΟΛ, ο οποίοσ υπζβαλε προςφορά για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Επομζνωσ, ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τισ επιταγζσ του Ν.4412/2016, νομίμωσ το Δ.Σ. προζβθν άμεςα ςτθν 
αντικατάςταςθ του από τθν ςφνκεςθ του οργάνου, προτοφ γίνει θ αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ.  

Θ παρουςία του ιδίου προςϊπου, το οποίο μεταγενζςτερα αντικαταςτάκθκε, ωσ γραμματζα των 
Διοικθτικϊν Συμβουλίου τθσ Ο.Λ.Ε. Α.Ε., ςτισ ανωτζρω ςυνεδριάςεισ, δεν αποτελεί ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ωσ ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ τθσ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, εν 
όψει τθσ μελλοντικισ ςυμμετοχισ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία του εν λόγω οικονομικοφ φορζα, 
διότι, κατά πάγια αρχι του διοικθτικοφ δικαίου, ο γραμματζασ ενόσ διοικθτικοφ οργάνου, επζχει 
επικουρικό ρόλο, ο οποίοσ ςυνίςταται ςτθν αποτφπωςθ των διαλαμβανόμενων ςτθν διάρκεια τθσ 
ςυνεδρίαςθσ του διοικθτικοφ οργάνου και δεν ςυμμετζχει ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ (βλ. αποφ. 
ΣτΕ 915/2014).  

Αναφοράσ χριηει και το γεγονόσ ότι θ υποβλθκείςα ςτθν Αρχι αρχικι ανϊνυμθ καταγγελία 
απεςτάλλει και ςτθν «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε.», ςε χρόνο που ιδθ είχε 
αντικαταςτακεί το μζλοσ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. Με τθν από 31.07.2018 απόφαςθ του 
Δ.Σ. δε, ο φορζασ κατζκεςε μινυςθ κατ’ αγνϊςτων για ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ προσ 
διαςφάλιςθ του κφρουσ τθσ ΟΛΕ Α.Ε.  

Ρζραν των ανωτζρω, ςθμειϊνονται και τα ακόλουκα: από τισ αλλεπάλλθλεσ ειςθγιςεισ του 
Ρροζδρου τθσ ΟΛΕ Α.Ε., προκφπτουν εφλογα ερωτιματα, αν λθφκεί υπόψθ ότι το φψοσ τθσ 
αρχικά και των μετζπειτα προχπολογιςκειςϊν δαπανϊν, ςε ςχζςθ προσ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ 
τθσ εταιρείασ και το ςυναφζσ επίπεδο παροχισ των προκθρυχκζντων υπθρεςιϊν, εφόςον ποςά 
και υπθρεςίεσ αναπροςαρμοηόταν προσ τα κάτω ςε κάκε ςυνεδρίαςθ, χωρίσ να υπάρχει 
ειδικότερθ αιτιολογία των αναπροςαρμογϊν.  

Αρχικό παραγωγικό αίτιο τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθ διοίκθςθ τθσ ΟΛΕ ΑΕ, 
απετζλεςε το ςοβαρό πρόβλθμα υποςτελεχϊςεωσ τθσ εταιρείασ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν 
Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν, θ αργι εξζλιξθ των διαδικαςιϊν πλιρωςθσ των κζςεων και θ 
ανεπαρκισ λφςθ τθσ με αποςπαςματικό τρόπο ανάκεςθσ ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ.  

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ (Κ.Ε.Ο.Λ.) τθσ εταιρείασ (ΦΕΚ Α.Ε. Ε.Ρ.Ε. 
14361/21-02-2007), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Ρ.Ε. 12740/13-11-2008), 
προβλζπονται ςαράντα εννζα (49) οργανικζσ κζςεισ για το τμιμα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. Στθν 
ΟΛΕ Α.Ε., απαςχολοφνται ςιμερα οκτϊ (8) μόνιμοι ι αορίςτου χρόνου υπάλλθλοι ςτο ανωτζρω 
τμιμα, ενϊ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ για τθν προετοιμαςία τθσ προκιρυξθσ και 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιταν επτά (7). Θ αρχικι προκιρυξθ αφοροφςε τισ υπθρεςίεσ 
ομάδασ ςυνολικά εικοςι δφο (22) εξειδικευμζνων και ζμπειρων ςτελεχϊν, ενϊ θ τελικι 
προκιρυξθ, όπωσ ζγινε αποδεκτι από το ΔΣ τθσ ΟΛΕ Α.Ε. και τελεςφόρθςε για το χρονικό 
διάςτθμα, προβλζφκθκε για μικρότερο διάςτθμα μζχρι 31.12.2018 και περιλάμβανε μικρότερθσ 
δυναμικότθτασ ομάδα, ςυνολικά εννζα (9) εξειδικευμζνων και ζμπειρων ςτελεχϊν, δίχωσ 
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ςυγκεκριμζνθ και ειδικι αιτιολόγθςθ περί τθσ προσ τα κάτω αναπροςαρμογισ. Δθλαδι οι 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν δεν απαιτοφςαν τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
εικοςιδφο ςτελεχϊν, όπωσ αρχικά υπιρχε ειςιγθςθ, αλλά μόνον εννζα. 

Βάςει των ανωτζρω, προκφπτει ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ τθσ αρχικισ πρόβλεψθσ τθσ 
προκιρυξθσ και τθσ τελικισ πρόβλεψθσ όςον αφορά το ανκρϊπινο δυναμικό που κα 
απαςχολοφταν ωσ εξωτερικοί ςυνεργάτεσ παρζχοντασ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθ Διεφκυνςθ 
Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν. 

Σθμαντικι απόκλιςθ προκφπτει επίςθσ μεταξφ τθσ υφιςτάμενθσ μόνιμθσ δφναμθσ τθσ ΟΛΕ ΑΕ και 
των οργανικϊν κζςεων αυτισ, ενϊ παράλλθλα θ ΟΛΕ ΑΕ φζρεται ότι παρουςιάηει ανάγκεσ 
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ δεν καλφπτονται από το υφιςτάμενο προςωπικό. Σφμφωνα 
με τα ςτοιχεία τα οποία παρείχε ςτθ Αρχι θ ΟΛΕ ΑΕ αλλά και από τισ διατυπωκείςεσ απόψεισ και 
ενζργειεσ τθσ εταιρείασ διαφαίνεται ότι θ ΟΛΕ ΑΕ δφναται να καλφπτει τισ πάγιεσ και διαρκείσ 
ανάγκεσ τθσ με ςτελεχιακό δυναμικό από δεκαζξι ζωσ είκοςι άτομα. Ωσ εκ τοφτου, δφναται να 
κρικεί ςκόπιμθ θ επικαιροποίθςθ και ο μεςοπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ του ΚΕΟΛ με 
επανακακοριςμό των πραγματικϊν αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό, όπωσ αυτζσ 
υπαγορεφονται από τθν υφιςτάμενθ λειτουργία του Οργανιςμοφ. 

Πςον αφορά δε το περιεχόμενο τθσ ανϊνυμθσ καταγγελίασ δεν επιβεβαιϊνεται από τθν ζρευνά 
και όςα ςτοιχεία τζκθκαν υπόψιν τθσ Αρχισ, αλλά και ότι οι ειςθγιςεισ που υπεβλικθςαν από 
τον τότε Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΟΛΕ Α.Ε. ςτο φψοσ τθσ αρχικϊσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, τελικά δεν εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Οργανιςμοφ. Θ τελικϊσ εγκρικείςα προκιρυξθ που ζγινε αποδεκτι από το ΔΣ τθσ ΟΛΕ Α.Ε. και εν 
τζλει ολοκλθρϊκθκε, αφοροφςε υπθρεςίεσ ςυνολικά εννζα (9) εξειδικευμζνων και ζμπειρων 
ςτελεχϊν με χαμθλότερθ αμοιβι από αυτιν που θ αρχικι προκιρυξθ προζβλεπε, και για 
μικρότερο χρονικό διάςτθμα.  

Ζνεκα των ανωτζρω, οι ιςχυριςμοί που τίκενται εντόσ τθσ ανϊνυμθσ καταγγελίασ δεν κεωροφνται 
βάςιμοι. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

1) Τθ κζςθ τθσ υπόκεςθσ ςτο αρχείο και  

2) Συςτινει και προτείνει τθν από πλευράσ ΟΛΕ ΑΕ προςικουςα επικαιροποίθςθ και τον 
μεςοπρόκεςμο προγραμματιςμό του ΚΕΟΛ με επανεξζταςθ των πραγματικϊν αναγκϊν ςε 
ανκρϊπινο δυναμικό, όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τθν υφιςτάμενθ λειτουργία και τον 
επιχειρθςιακό προγραμματιςμό του Οργανιςμοφ. 

 Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΑΛ 

Ραναγιϊτθσ – Ιάςων Aγγελόπουλοσ 
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