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ΑΠΟΦΑΗ 62/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 35θ
ΘΕΜΑ 4ο: Διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν παραλαβισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τθ λιμενικι ηϊνθ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε.
δια τθσ χριςεωσ μιασ αδειοδοτθμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ μονάδασ διαχείριςθσ αποβλιτων.

Σθν 24θ Μαϊου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 35θ 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 Ημεριςιασ Διάταξθσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
5. Γεωργίου Βαςίλειοσ
6. Γρίνοσ πυρίδων
7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςε ζρευνα τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) αφορϊςα τον από 08.11.2017 διεκνι ανοικτό διαγωνιςμό,
τιτλοφορθκζντα «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ
διευκόλυνςθσ παραλαβισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τθ
λιμενικι ηϊνθ αρμοδιότθτασ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Π. Α.Ε.) δια τθσ χριςεωσ
μιασ αδειοδοτθμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ μονάδασ διαχείριςθσ αποβλιτων» - «CALL FOR EXPRESSION OF
INTEREST FOR THE PROVISION OF COMPLETE FACILITIES SERVICES FOR THE RECEPTION OF SOLID WASTE
AND CARGO RESIDUES OF SHIPS APPROACHING PPA PORT ZONE BY USE OF A LICENSED INTERGRATED
WASTE MANAGEMENT INSTALLATION». Ζπειτα δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο

οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 22.05.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’
όψιν τα τεκζντα ςε αυτό, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι
ςυηιτθςθ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν
Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ
ΙΣΟΡΙΚΟ
1) τισ 17/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 738/17.11.2017) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι / καταγγελία
τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «W.A.T.T. Α.Ε.», αναφορικά με τον εν κζματι διαγωνιςμό, με τθν οποία
αιτείται για τισ κατά νόμον ενζργειεσ τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.), κακϊσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν
εν λόγω επιςτολι «…οι όροι ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων είναι αδικαιολόγθτα ζτι περιςςότερο
‘’περιοριςτικοί’’…» κακϊσ εν γζνει «…θ υπό κρίςθ Διακιρυξθ περιζχει ςωρεία όρων που καταφανϊσ
αντιβαίνουν με τισ αρχζσ που πρζπει να διζπουν διαφανείσ, αμερόλθπτεσ και ανταγωνιςτικζσ
διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ».
2) τισ *…+/*…+/2017 (με αρ. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΤ πρωτ. ΡΑΛ *…+/*…+.*…+.2017) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ.
ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ επιςτολι / αναφορά τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «*…+» από το Τπουργείο Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, αναφορικά με τον εν κζματι διαγωνιςμό, με τθν οποία τζκθκαν υπ’ όψιν
τθσ Αρχισ φερόμενεσ παραβάςεισ των διατάξεων του Ν.4404/2016 κακϊσ και του Ευρωπαϊκοφ
Κανονιςμοφ 352/2017.
3) τισ 06/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 806/06.12.2017) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του Διευκφνοντοσ
υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. με τθν οποία· α) κοινοποίθςε το από 30.11.2017 (με αρικ. πρωτ. ΔΑΛ
119/30.11.17) ζγγραφο του Διοικθτοφ τθσ Δ.Α.Λ. με κζμα «Εφαρμογι Ν.4504/2017 (Α’ 184)» και β),
εηιτθςε τισ κατά νόμον ενζργειεσ τθσ Αρχισ, κακϊσ ςφμφωνα με τθν ίδια επιςτολι, τα εκτεκζντα
εντόσ του από 30.11.2017 εγγράφου του Διοικθτοφ τθσ Δ.Α.Λ. είναι· «…αναρμοδίωσ εκφραςκζντα,
ςυνιςτοφν κατά τθ γνϊμθ μασ αβάςιμεσ εναντίον μασ κατθγορίεσ κατά παράβαςθ του κεςμικοφ
πλαιςίου λειτουργίασ μασ και παρακϊλθςθ τθσ εκτζλεςθσ του επενδυτικοφ μασ προγράμματοσ».
4) τισ 07/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ87/07.03.2018) εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. με
το οποίο εηιτθςε τθν παροχι ςτοιχείων αναφορικά με τον εν λόγω διαγωνιςμό και ειδικότερα· α) τθν
προκφπτουςα από εταιρικά ζγγραφα εξζλιξθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ από τθν ανάρτθςθ τθσ
προκιρυξθσ και εντεφκεν, ςυνοδευόμενθ από ςχετικι ζκκεςθ και β) τυχόν αποτελζςματα τθσ εν λόγω
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ επίςθσ, γ) τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
και δ) υπόμνθμα με τισ από πλευράσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. απόψεισ περί τθσ εφαρμογισ του Άρκρου 105 του
Ν.4504/2017 επί του προκθρυχκζντοσ ανωτζρω διαγωνιςμοφ.
5) τισ 21/03/2018 δια του (υπ’ αρ. πρωτ.378/21.03.2018) διαβιβαςκζντοσ ςτθ Ρ.Α.Λ. εγγράφου τθσ
Ο.Λ.Π. Α.Ε. εςτάλθςαν τα προαναφερκζντα από τον Ανακζτοντα Φορζα (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ςτοιχεία υπ’
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όψιν τθσ Αρχισ, ιτοι· α) Απόφαςθ α.α.1126 Διευκφνοντα υμβοφλου Ο.Λ.Π. Α.Ε. για διεξαγωγι νζου
Διαγωνιςμοφ, β) θ από 08.11.2017 Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ, γ) το από 05.12.2017 Πρακτικό
αξιολόγθςθσ του πρϊτου ςταδίου του Διαγωνιςμοφ, δ) θ από 07.12.2017 πρόςκλθςθ μζςο
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου προσ τθν υποψιφια εταιρία για το δεφτερο ςτάδιο (οικονομικι
προςφορά) του Διαγωνιςμοφ, ςυνοδευόμενθ από τθ ςχετικι από 23.11.2017 Προκιρυξθ, ε) το από
11.12.2017 Πρακτικό αξιολόγθςθσ του δεφτερου ςταδίου του Διαγωνιςμοφ, ςτ) το αρ. πρωτ.
8701/02.03.18 ζγγραφο τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. προσ το Τ.ΝΑ.Ν.Π. με ςχόλια επί τθσ εφαρμογισ του
Ν.4504/2017, η) το αρ. πρωτ. 39013/02.11.17 ζγγραφο τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. προσ το Τ.ΝΑ.Ν.Π. με τισ κζςεισ
τθσ επί του Άρκρου 106 του ςχεδίου νόμου του Τ.ΝΑ.Ν.Π. και θ) θ 31/2017 Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. με τισ
προτάςεισ επί του Άρκρου 106 του ςχεδίου νόμου του Τ.ΝΑ.Ν.Π.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1) υνκικθ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
2) ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 1315/2013 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 11θσ
Δεκεμβρίου 2013 «περί των προςανατολιςμϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ
δικτφου μεταφορϊν και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE».
3) ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 352/2017 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 15θσ
Φεβρουαρίου 2017 «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και
κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων».
4) Ν. 3959/2011 «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ».
5) 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.
6) Σο Ν. 4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) άρκρο 15,
7) Ο Ν.4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο
κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ».
8) Ο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
9) Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α'184) «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Τπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα
πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ».
10) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ
Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α' 40).
11) Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
ιςχφει.
12) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
13) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017, ΦΕΚ
Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017.
14) H υπ’ αρικ. 8111.1/41/2009 ΚΤΑ «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ
αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ
αρικ. 2007/71/ΕΚ Οδθγίασ» (ΦΕΚ Β' 412).
15) Η υπ’ αρικ. 177/2018 Απόφαςθ του υμβουλίου Επικρατείασ.
3

ΑΔΑ: 6ΕΛΝ46Μ445-Ε44

16) Οι υπ’ αρικ. 57/2018 και 59/2018 αποφάςεισ τθσ ΡΑΛ.

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
φμφωνα με τα ανωτζρω τεκζντα ςτοιχεία τίκεται εν αμφιβόλω αν θ από 08.11.2017 διακιρυξθ /
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., για τθν υποπαραχϊρθςθ τθσ υπθρεςίασ
διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, είναι ςφμφωνθ με το ελλθνικό και
ευρωπαϊκό νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κεφάλαια τεκμθρίωςθσ ειςιγθςθσ:
Α. Νομικό και νομολογικό πλαίςιο - ερμθνεία
Ι.
ΙΙ.
ΙΙΙ.
ΙV.

Ν. 4404/2016
N. 4504/2017, Άρκρο 105.
Κανονιςμόσ 352/2017.
Ν. 3959/2011, Άρκρο 2.

Β. Κρίςιμοι όροι τθσ διακιρυξθσ
Ι.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Γ.

Περί Αρικμοφ αναδόχων.
Περί των Κριτθρίων για τθν κιρυξθ αναδόχου.
Περί τθσ Εταιρικισ δομισ των υποψθφίων.
Περί τθσ Διαρκείασ τθσ ςφμβαςθσ.
Περί Προθγοφμενθσ εμπειρίασ.
Περί τθσ Δθμιουργίασ Ιδιόκτθτθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Αποβλιτων

Επί μζρουσ υμπεράςματα

Δ. υνολικό υμπζραςμα
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Νομικό και νομολογιακό πλαίςιο - ερμθνεία
Ι.

Ν. 4404/2016 «Για την κφρωςη τησ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηςησ και κωδικοποίηςησ ςε ενιαίο
κείμενο τησ από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σφμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ Ελληνικοφ Δημοςίου και
τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ».

Επί τθ βάςει του Άρκρου 8 παρ. 1 του Ν.4404/2016, με τον οποίο κυρϊκθκε θ από 24 Ιουνίου 2016
τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ
Παραχϊρθςθσ (εφεξισ: Π) μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ) και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ
Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Π. Α.Ε.), θ Ο.Λ.Π. 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 αναλυτικά
αναφερόμενα ςτα άρκρα 9.3 και 12 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ». 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.
Κατά τθ διαδικαςία επιλογισ των αντιςυμβαλλομζνων, για τουσ ςκοποφσ του Άρκρου 8 παρ. 1 του
Ν.4404/2016, ςτο Άρκρο 8 παρ. 2 του ιδίου νόμου ορίηεται ότι· «…θ ‘’Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε.’’
υποχρεοφται να τθρεί τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ δθμοςιότθτασ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
4
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απαγόρευςθσ διάκριςθσ. Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν επθρεάηονται και δεν
περιορίηονται από όποιουσ τυχόν ςχετικοφσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ ικελε υιοκετθκοφν από τθν
‘’Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε.’’ οφτε και ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ ‘’Οργανιςμόσ Λιμζνοσ
Πειραιϊσ Α.Ε.’’ με τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν από τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ».
Ειδικότερα με τα Άρκρα 12.1 και 12.3 τθσ Π θ ςφναψθ οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ υποπαραχϊρθςθσ (όπωσ
θ παροφςα) υποβάλλεται ςε ζλεγχο περιεχομζνου ωσ προσ το αν ςυνάπτεται με όρουσ αγοράσ, υπό το
πρίςμα τθσ φπαρξισ τθσ, και ειδικότερα ωσ προσ τον ανόκευτο ανταγωνιςμό και τθ ςυμμετρικι διάχυςθ
τθσ πλθροφορίασ (διαφάνεια).
υγκεκριμζνα προβλζπονται τα εξισ: α) ςτο Άρκρο 12.1 τθσ Π θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. «…μπορεί να χρθςιμοποιεί
εργολάβουσ, παρόχουσ υπθρεςιϊν ι άλλα τρίτα πρόςωπα, είτε ςυνδζονται με τον ΟΛΠ είτε όχι (οι
Τπεργολάβοι), προκειμζνου να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ παροφςασ φμβαςθσ, κακϊσ
και για τθν ανάλθψθ οποιωνδιποτε εργαςιϊν ςτον Χϊρο του Λιμζνα. Με τθν επιφφλαξθ του Άρκρου
12.14, οποιαδιποτε ςφμβαςθ με Τπεργολάβο (θ Τπεργολαβία) κα ςυνάπτεται, ανανεϊνεται, επεκτείνεται
ι τροποποιείται μόνο υπό εφλογουσ όρουσ αγοράσ» και β) ςτο Άρκρο 12.3 τθσ Π και με επιφφλαξθ τθσ
τιρθςθσ των αρχϊν τθσ ελεφκερθσ και χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Άρκρο 9 ι
όπωσ απαιτείται από το εφαρμοςτζο δίκαιο θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. «…μπορεί να παραχωριςει το ςφνολο ι μζροσ
των δικαιωμάτων του ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ φμβαςθσ, ςυνάπτοντασ υποπαραχωριςεισ με
εργολάβουσ, παρόχουσ υπθρεςιϊν ι άλλα τρίτα μζρθ, ςυνδεδεμζνα ι μθ με τον ΟΛΠ (οι
Τποπαραχωριςεισ και κάκε τρίτο μζροσ, ο Τποπαραχωρθςιοφχοσ). Με τθν επιφφλαξθ όςων προβλζπονται
ςτο Άρκρο 9 και με τθν επιφφλαξθ του Άρκρου 12.14, οποιαδιποτε εν λόγω Τποπαραχϊρθςθ κα
ςυνάπτεται, κα ανανεϊνεται, κα παρατείνεται ι κα τροποποιείται μόνο με εφλογουσ όρουσ αγοράσ και
ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που παρατίκενται ςτουσ Κανονιςμοφσ Ανάκεςθσ υμβάςεων και
Τποπαραχωριςεων…». Η απαίτθςθ για εφλογουσ όρουσ αγοράσ αποτελεί κατ’ ελάχιςτο παραπομπι ςε
διαφανείσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων με τιρθςθ αντικειμενικϊν κριτθρίων1.
Σισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. εμβακφνει το Άρκρο 12.6 τθσ Π ωσ εξισ: «Χωρίσ να κίγονται οι
διατάξεισ των Άρκρων 12.2 και 12.3, ο ΟΛΠ μπορεί να ςυνάπτει Τποπαραχωριςεισ και ςυμβάςεισ με
Τπεργολάβουσ μόνο επί τθ βάςει ανοικτϊν, διαφανϊν, ανταγωνιςτικϊν και αμερόλθπτων διαδικαςιϊν. ε
περίπτωςθ που ο ΟΛΠ ςυνάψει τζτοιου είδουσ ςυμβάςεισ, χωρίσ να τθριςει αυτζσ τισ διαδικαςίεσ, ο
αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ μπορεί να ηθτιςει από τον ΟΛΠ να καταγγείλει τθν (-ισ) αντίςτοιχθ
(-εσ) ςφμβαςθ (εισ) αμζςωσ και ο ΟΛΠ κα βαρφνεται με όλα τα ζξοδα και τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ μιασ
τζτοιασ λόγω καταγγελίασ».
Εν προκειμζνω δεν γίνεται αναφορά ςτο περιεχόμενο των ςυμβάςεων, αλλά ςτθν διαδικαςία ςφναψισ
τουσ ειδικότερα. Επιβάλλεται δε, θ υποχρζωςθ ςτθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. να ςυνάπτει τζτοιεσ ςυμβάςεισ μόνο μζςα
από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ με ανταγωνιςτικό χαρακτιρα, δθλαδι μζςω διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν.
Η απαίτθςθ ανταγωνιςτικοφ χαρακτιρα αφορά όμωσ με ςαφινεια όχι μόνο τθ μορφι τθσ διαδικαςίασ,
δθλαδι τελικά τθν υποχρζωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. να απευκυνκεί ςε περιςςότερουσ υποψθφίουσ, αλλά
κεμελιϊνει ςυμβατικι και νόμιμθ υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ να αποφεφγει μορφζσ δράςθσ, οι οποίεσ
δφνανται να ςτρεβλϊςουν τον ελεφκερο ανταγωνιςμό ςτθν εκάςτοτε ςχετικι αγορά.
Η εν λόγω ερμθνεία επιβεβαιϊνεται ςυςτθματικά αφενόσ από μια παραπομπι ςτον Κανονιςμό
Τποπαραχωριςεων, τον οποίο θ εταιρεία εκδίδει εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ του Άρκρου 8 του
Ν.4404/2016 και των Άρκρων 9 και 12 τθσ Π. το Άρκρο 2.3 του Κανονιςμοφ προβλζπεται, πωσ «Θ εταιρία
μεριμνά ϊςτε κατά τθν ανάκεςθ των ςυμβάςεων να μθν παρακωλφεται ο ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ».
Ωσ εκ τοφτου δεν υποβάλλεται θ δράςθ τθσ εταιρείασ ςτισ ςυνικεισ υποχρεϊςεισ δεςποηουςϊν
επιχειριςεων για αποφυγι ςυμπεριφορϊν, οι οποίεσ δφνανται να βλάψουν τον ελεφκερο ανταγωνιςμό,
αλλά επιβάλλεται ιδθ με τθ Π και το Ν.4404/2016 ειδικι, ρυκμιςτικισ φφςεωσ, υποχρζωςθ προαγωγισ
του ανταγωνιςμοφ, κατ’ αναλογίαν του άρκρου 11.3 τθσ Π, όςον αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο χϊρο
του λιμζνα.
Σο ανωτζρω είναι ςαφζσ, διότι κατά κοινϊσ αποδεκτι άποψθ και νομολογία οφτε θ δεςπόηουςα
επιχείρθςθ ζχει εκ του δικαίου του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ υποχρζωςθ να προάγει τον ανταγωνιςμό,
αλλά μόνο να μθν τον βλάπτει2.
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τισ δφο περιπτϊςεισ, αφοφ θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. αςκεί μονοπωλιακι δραςτθριότθτα, πρόκειται για τον
ανταγωνιςμό ι τον δυνθτικό ανταγωνιςμό μεταξφ των παρόχων των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, άλλωσ
διατυπωμζνο: για τον ανταγωνιςμό ςε περαιτζρω / κατάντθ αγορζσ.

ΙΙ. N. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςη προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ,
ενδυνάμωςη τησ διαφάνειασ και τησ αξιοκρατίασ ςε θζματα αρμοδιότητασ Υπουργείου Ναυτιλίασ
και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, ενίςχυςη τησ κοινωνικήσ ςυμμετοχήσ», Άρκρο 105.
Ειδικότερα όςον αφορά τον ανταγωνιςμό ι τον δυνθτικό ανταγωνιςμό μεταξφ των παρόχων των
υπθρεςιϊν, ο πρόςφατα ψθφιςκείσ νόμοσ 4504/2017 κζτει ςτο Άρκρο 105 ζνα ειδικότερο πλαίςιο δράςθσ
για τον φορζα διαχείριςθσ του λιμζνοσ, ιτοι ςτθν περίπτωςι μασ τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Ο Ν.4504/2017 τζκθκε ςε ιςχφ τθν 29θ Νοεμβρίου 2017, ωςτόςο με ρθτι πρόβλεψθ του άρκρου 105 παρ.
23 καταλαμβάνονται από τθν ιςχφ του οι «διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων για τθν παροχι λιμενικισ
υπθρεςίασ ςυλλογισ των αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, οι οποίεσ ζχουν ξεκινιςει μετά
τθν 1θ Νοεμβρίου 2017».
Η υπό κρίςθ διακιρυξθ, θ οποία αποτελεί το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ3,
φζρει θμερομθνία δθμοςίευςθσ 08.11.2017, οπότε αποτελεί αντικείμενο τθσ προαναφερκείςασ διάταξθσ.
Οι εν λόγω λοιπόν διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων εντάςςονται άνευ ετζρου ςτο κανονιςτικό πλαίςιο
του προαναφερκζντοσ κανόνα δικαίου, ο οποίοσ περαιτζρω προβλζπει πωσ αυτζσ «ςυνεχίηονται και
ολοκλθρϊνονται, μόνον εφόςον ςυμμορφϊνονται με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, εφαρμοηομζνων ςε
περίπτωςθ παράβαςθσ του παρόντοσ εδαφίου των οριηόμενων ςτο άρκρο 18 τθσ κοινισ υπουργικισ
απόφαςθσ 8111.1/41/2009 (Βϋ 412)».
θμειϊνεται ότι αντιπροςωπία τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ςυμμετείχε ςτθν από 26.10.2017 ςυνάντθςθ, παρουςία των
κ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ., Διοικθτοφ τθσ Δ.Α.Λ., εκπροςϊπων του Ναυτικοφ Επιμελθτθρίου,
τθσ Ζνωςθσ Λιμζνων Ελλάδοσ, του Προζδρου του ΕΒΕΠ κ.α., πραγματοποιθκείςα ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τθν ςυηιτθςθ του Νομοςχεδίου του ΤΝΑΝΠ που ζχει κατατεκεί ςτθ Γενικι
Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα,
κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ».
Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι με τθν από 03.11.2017 (με αρ. πρωτ. ΟΛΠ 39013/03.11.17) επιςτολι τθσ Ο.Λ.Π.
Α.Ε. προσ τον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, κοινοποιθκείςα ςτθ Ρ.Α.Λ. τθν 06.11.2017, θ
εταιρία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) εξζφραςε τισ αντικζςεισ τθσ για τθν υπαγωγι τθσ ςτο τότε Άρκρο 106 του
προαναφερκζντοσ χεδίου Νόμου, πλζον Άρκρο 105 του Ν.4504/2017.
Εν ςυνεχεία, με τθν από 07.11.2017 (με α.α. 1126) Απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.,
θ εταιρία προχϊρθςε ςε διεξαγωγι νζου Διαγωνιςμοφ αναφορικά με το εν κζματι αντικείμενο και τθν
αμζςωσ επόμενθ θμζρα, ιτοι τθν 08.11.2017, δθμοςιεφκθκε ο προαναφερκείσ Διαγωνιςμόσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Σο Άρκρο 105 του Ν.4504/2017 ανάγεται, ωσ εκ του περιεχομζνου του4, ςτον Κανονιςμό 2017/352, άλλωσ
Port Services Regulation. Η κανονιςτικι ιδιαιτερότθτα του εν λόγω Κανονιςμοφ ζγκειται ςτο ότι ςφμφωνα
με το Άρκρο 22 αυτοφ, ο Κανονιςμόσ ιςχφει μεν ιδθ από τον Απρίλιο του 2017 αλλά δεν εφαρμόηεται
μζχρι τθν 24θ Μαρτίου 2019. Αφενόσ αυτό ςθμαίνει πωσ θ ζκδοςι του δεν είναι ακόμθ πλιρωσ
δεςμευτικι για τα Κράτθ – Μζλθ και ςυνεπϊσ οι διατάξεισ του μεκοδολογικά δεν απολαμβάνουν
καταρχιν υπεροχισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δικαίου, που αποτελεί ίδιον του πρωτογενοφσ Ενωςιακοφ
Δικαίου5. Οφτε βζβαια οι διατάξεισ του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017, ςτο βακμό που ανάγονται ςτον
Κανονιςμό 352/2017 απολαμβάνουν εξ αυτοφ του λόγου ζςτω ερμθνευτικά κάποιο προνόμιο ζναντι του
λοιποφ εκνικοφ δικαίου. Αφετζρου ο Κανονιςμόσ είναι ιςχφον δίκαιο, οπότε ερμθνευτικά δφναται
ανεμπόδιςτα να αποτελζςει μζροσ τθσ ςυςτθματικισ και τελολογικισ ερμθνείασ του εκνικοφ νόμου.
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Τπό το πρίςμα αυτϊν των παραδοχϊν, διαφαίνεται ωσ γενικόσ ςκοπόσ των διατάξεων του άρκρου 105 θ
βοφλθςθ του νομοκζτθ προσ αφξθςθ του επιπζδου του ανταγωνιςμοφ ςτο πεδίο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
ςτουσ λιμζνεσ6. Κρίνει δε ρθτά ωσ κεμελιϊδεσ ςτοιχείο του περιεχομζνου τθσ διάταξθσ, τθν εξαςφάλιςθ
αδιάλειπτθσ παροχισ των εκάςτοτε υπθρεςιϊν από περιςςότερουσ του ενόσ διαπιςτευμζνουσ παρόχουσ.
Με αυτό τον τρόπο, κακίςταται ςαφισ θ βοφλθςθ του νομοκζτθ για τθ δθμιουργία περιςςοτζρων
επιμζρουσ αγορϊν ςτθν περιοχι του λιμζνα και ωσ εκ τοφτου του λιμζνα Πειραιϊσ. Τπ’ αυτό το πρίςμα, το
κανονιςτικό περιεχόμενο του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017 δφναται να κεωρθκεί ςυςτθματικά ωσ
κλαδικό δίκαιο πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ7. Ωςτόςο δεν τίκεται εν αμφιβόλω άλλθ εκφραςθ, πωσ
παράλλθλα με αυτό το ειδικό δίκαιο εφαρμόηονται και οι γενικζσ διατάξεισ για τθν προςταςία του
ελεφκερου ανταγωνιςμοφ8.
Με γνϊμονα τα παραπάνω και τθν προοπτικι τθσ υπό κρίςθ καταγγελίασ κρίςιμα ςτοιχεία του Άρκρου
105 του Ν.4504/2017 είναι τα εξισ:
α) φμφωνα με το Άρκρο 105 παρ. 1 «Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται ςτο ςφνολο των
δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων διαχείριςθσ λιμζνων του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν, όπωσ
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα II του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013, (εφεξισ «δθμόςιοι και
ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων»), με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων ρυκμίςεων των υμβάςεων
Παραχϊρθςθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 132 του ν. 4389/2016
(Αϋ94)».
θμειϊνεται ότι δυνάμει του Παραρτιματοσ ΙΙ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
καταλαμβάνεται από τισ διατάξεισ του Άρκρου 105, όςον αφορά τα ηθτιματα που ρυκμίηει το Άρκρο.
β) φμφωνα με το Άρκρο 105 παρ. 3 «Οι δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ
παραγράφου 1 δθμοςιεφουν, ανά πενταετία, προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, χωριςτά για
κακεμία από τισ κατθγορίεσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου τθσ παραγράφου 9, με αντικείμενο
τθν κατάρτιςθ καταλόγου πολλαπλϊν παρόχων για κακεμιά από τισ κατθγορίεσ αυτζσ».
γ)

φμφωνα με τθν παρ. 7 ςτοιχ. α, δ και ςτ του ιδίου Άρκρου οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των ωσ άνω
προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ πρζπει να είναι διαφανείσ, αντικειμενικζσ, δεν ειςάγουν
διακρίςεισ, δεν κα πρζπει να δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν είςοδο νζων παρόχων ςτθν αγορά και ςτθν
ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν και απαγορεφεται να επιβάλουν υποχρεωτικζσ κατϊτατεσ τιμζσ ι
αμοιβζσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων και καταλοίπων
φορτίου που προζρχονται από τα πλοία είτε αυτζσ ορίηονται ευκζωσ είτε προςδιορίηονται εμμζςωσ
με τθν εφαρμογι ςυντελεςτι κζρδουσ ι με άλλο ποςοςτιαίο υπολογιςμό. (βλ. και Άρκρο 4 § 4 και
Προοίμιο 33 και Προοίμιο 13, ΕΕ/2017/352)

δ) Η παρ. 10 προβλζπει ωσ εξισ: «Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ τθσ
παραγράφου 9, οι δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παραγράφου 1, ςυνάπτουν
ςυμβάςεισ για τθν παραλαβι και διαχείριςθ των αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου, που
προζρχονται από τα πλοία που καταπλζουν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ, με κάκε ζνα από τα
φυςικά και νομικά πρόςωπα που πλθροφν τισ οριςκείςεσ ανωτζρω προχποκζςεισ (διαπιςτευμζνοι
πάροχοι) και για κάκε μία από τισ κατθγορίεσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου τθσ παραγράφου 9
χωριςτά».
ε)

Η παράγραφοσ 10Α προβλζπει ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλθτα τθν δυνατότθτα του φορζα
διαχείριςθσ να ανακζςει ςε ζναν μόνο ανάδοχο τθν ςχετικι υπθρεςία.

ςτ) φμφωνα με τθν παρ. 11 του νόμου οι δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ
παραγράφου 1 δφνανται να επιβάλουν περιοριςμοφσ ςτον αρικμό των υποψιφιων αναδόχων κάκε
μίασ από τισ κατθγορίεσ αποβλιτων τθσ παραγράφου 9 για ζναν ι περιςςότερουσ των εκεί
περιοριςτικά αναφερόμενων λόγων. Αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ είναι ο φορζασ διαχείριςθσ
του λιμζνα, ο οποίοσ υποχρεοφται ςφμφωνα με τθν παρ. 12 και 13 να δθμοςιεφςει τόςο τθν πρόκεςι
του για περιοριςμό των αναδόχων όςο και τθν τελικι απόφαςι του επ’ αυτοφ. (βλ. Άρκρο 3 § 1(β) και
Άρκρο 6, Προοίμιο 19, Προοίμιο 20, Προοίμιο 24, ΕΕ/2017/352).
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η)

Ακόμθ και για τθν περίπτωςθ περιοριςμοφ των αναδόχων θ παρ. 14 προβλζπει ωσ εξισ: «Όταν
δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ διαχείριςθσ λιμζνα τθσ παραγράφου 1 αποφαςίηει να περιορίςει τον
αρικμό των παρόχων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 11 ζωσ 13, ακολουκείται θ διαδικαςία επιλογισ
υποψιφιων αναδόχων των παραγράφων 3 ζωσ 10 και ο αρικμόσ των παρόχων για κακεμία από τισ
κατθγορίεσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου τθσ παραγράφου 9 δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ
από δφο (2)».

θ) Με αντικείμενο πάλι τον αρικμό των αναδόχων θ παρ. 16 ορίηει: «Με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων
ςτθν παράγραφο 10Α, ςφμβαςθ με μοναδικό διαπιςτευμζνο πάροχο από δθμόςιο φορζα διαχείριςθσ
λιμζνα τθσ παραγράφου 1 για ζνα ι περιςςότερα Παραρτιματα τθσ φμβαςθσ Marpol 73/78
ςυνάπτεται, μόνο ςτθν περίπτωςθ μθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ άλλων υποψθφίων, φςτερα από
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμόςιων υμβάςεων, θ οποία διατυπϊνεται μζςα
ςε προκεςμία είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν περιζλευςθ του πλιρουσ φακζλου ςτθν Αρχι».
κ) Όταν ο φορζασ διαχείριςθσ του λιμζνα διατθρεί ίδια οικονομικά ςυμφζροντα ςτθν αγορά διαχείριςθσ
αποβλιτων, προβλζπονται αυςτθρότερεσ προχποκζςεισ περιοριςμοφ του αρικμοφ των παρόχων.
υγκεκριμζνα παρ. 15 προβλζπει: «Όταν δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ διαχείριςθσ λιμζνα τθσ
παραγράφου 1 παρζχει λιμενικζσ υπθρεςίεσ ςυλλογισ των αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου, είτε ο ίδιοσ ι μζςω νομικά ανεξάρτθτθσ οντότθτασ τθν οποία ελζγχει άμεςα ι ζμμεςα, ο
περιοριςμόσ του αρικμοφ των παρόχων γίνεται με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, μετά από γνϊμθ τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων και τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων» (βλ. Άρκρο 6 § 6 και Προοίμιο 27,
ΕΕ/2017/352).
ι)

φμφωνα με τθν παρ. 27 του Άρκρου 105 προβλζπεται ότι: «Για τισ προςκλιςεισ τθσ παραγράφου 8
και μόνο για ηθτιματα που δεν ρυκμίηονται από το παρόν άρκρο, ιςχφουν για τουσ μεν δθμόςιουσ
φορείσ διαχείριςθσ λιμζνα τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 (Αϋ147), για τουσ δε ιδιωτικοφσ φορείσ
διαχείριςθσ λιμζνων τα οριηόμενα κατά περίπτωςθ, ςτθν αντίςτοιχθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Για τισ
προςκλιςεισ τθσ παραγράφου 10Α και τθν αντίςτοιχθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχων, ιςχφουν για τα
ηθτιματα που δεν ρυκμίηονται από το παρόν άρκρο για τουσ μεν δθμόςιουσ φορείσ διαχείριςθσ
λιμζνα τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 (Αϋ 147), για τουσ δε ιδιωτικοφσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τα
οριηόμενα, κατά περίπτωςθ, ςτθν αντίςτοιχθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ».

Η προαναφερκείςα παράγραφοσ παραπζμπει ςτισ προβλζψεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν επίλυςθ
ηθτθμάτων που τυχόν αφινονται αρρφκμιςτα από το Άρκρο 105 του εν λόγω νόμου για τουσ φορείσ που
ελζγχονται από το Ελλθνικό Δθμόςιο και ςτισ εκάςτοτε ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ για τουσ φορείσ που
ελζγχονται από ιδιϊτεσ.

ΙΙΙ. Κανονιςμόσ (ΕΕ) 352/2017 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15 θσ
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θζςπιςη πλαιςίου όςον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεςιών και
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμζνων».
φμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 4 (Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352
προβλζπεται ότι: «Ο παρϊν κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ καλάςςιουσ λιμζνεσ του
διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν, όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα II του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1315/2013.»
φμφωνα με το Παράρτθμα II του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013 ςτο Κεντρικό Δίκτυο περιλαμβάνονται
πζντε ελλθνικοί λιμζνεσ: Ηγουμενίτςα, Ηράκλειο, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα και Πειραιάσ. το εκτεταμζνο
Δίκτυο περιλαμβάνονται είκοςι λιμζνεσ: Βόλοσ, Ελευςίνα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κζρκυρα,
Κυλλινθ, Λαφριο (οφνιο), Μφκονοσ, Μυτιλινθ, Νάξοσ, Πάροσ, Ραφινα, Ρόδοσ, αντορίνθ, κιάκοσ, φροσ,
Χαλκίδα, Χανιά και Χίοσ.
φμφωνα με το Άρκρο 21 (Μεταβατικά μζτρα) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352 προβλζπεται ότι: «1.Ο
παρϊν κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςε ςυμβάςεισ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνιφκθςαν
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πριν από τισ 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι οριςμζνου χρόνου» και «2.Οι ςυμβάςεισ παροχισ λιμενικϊν
υπθρεςιϊν που ςυνιφκθςαν πριν από τισ 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι αορίςτου χρόνου, ι ζχουν
παρόμοια αποτελζςματα, τροποποιοφνται ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με τον παρόντα κανονιςμό ζωσ τθν
1θ Ιουλίου 2025».
φμφωνα με το Άρκρο 22 (Ζναρξθ ιςχφοσ) του ιδίου Κανονιςμοφ «Ο παρϊν κανονιςμόσ αρχίηει να ιςχφει
τθν εικοςτι θμζρα από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Εφαρμόηεται από τισ 24 Μαρτίου 2019.Ο παρϊν κανονιςμόσ είναι δεςμευτικόσ ωσ προσ όλα τα μζρθ του
και ιςχφει άμεςα ςε κάκε κράτοσ μζλοσ». Ωσ θμερομθνία δθμοςίευςθσ αναγράφεται θ 15θ Φεβρουαρίου
2017.
φμφωνα με το Άρκρο 6 (Περιοριςμοί ςτον αρικμό των παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν) του ιδίου
Κανονιςμοφ προβλζπεται ότι: «1. Ο διαχειριςτικόσ φορζασ του λιμζνα ι θ αρμόδια αρχι δφναται να
περιορίςει τον αρικμό των παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν για δεδομζνθ λιμενικι υπθρεςία για ζναν ι
περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: α) ςπανιότθτα ι αποκλειςτικι χριςθ τθσ γθσ ι τθσ
παράκτιασ ηϊνθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο περιοριςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τισ αποφάςεισ ι τα ςχζδια
που ςυμφωνικθκαν από τον διαχειριςτικό φορζα του λιμζνα και, κατά περίπτωςθ, από κάκε άλλθ
δθμόςια αρχι που είναι αρμόδια ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο, β) θ απουςία τζτοιου περιοριςμοφ
εμποδίηει τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο
7, μεταξφ άλλων όταν θ απουςία αυτι οδθγεί ςε υπερβολικά υψθλζσ δαπάνεσ ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ
τζτοιου είδουσ υποχρεϊςεων για τον διαχειριςτικό φορζα του λιμζνα, τθν αρμόδια αρχι ι τουσ χριςτεσ
του λιμζνα, γ) θ απουςία τζτοιου περιοριςμοφ αντιβαίνει ςτθν ανάγκθ να εξαςφαλιςκοφν θ αςφάλεια, θ
προςταςία και θ περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, δ) λόγω των χαρακτθριςτικϊν
των λιμενικϊν υποδομϊν ι του είδουσ τθσ κυκλοφορίασ ςτον λιμζνα, θ δραςτθριοποίθςθ πολυάρικμων
παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςτον λιμζνα δεν κα ιταν δυνατι, ε) όταν ζχει διαπιςτωκεί, ςφμφωνα με το
άρκρο 35 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ότι ζνασ λιμενικόσ τομζασ ι υποτομζασ, μαηί με τισ λιμενικζσ του
υπθρεςίεσ, αςκεί εντόσ κράτουσ μζλουσ δραςτθριότθτα θ οποία είναι άμεςα εκτεκειμζνθ ςτον
ανταγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 34 τθσ οδθγίασ αυτισ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν εφαρμόηονται οι
παράγραφοι 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου».
φμφωνα με το ςθμείο (20) του Προοιμίου του ιδίου Κανονιςμοφ προβλζπεται ότι: «Κάκε περιοριςμόσ του
αρικμοφ των παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να αιτιολογείται με ςαφείσ και αντικειμενικοφσ
λόγουσ και να μθν δθμιουργεί δυςανάλογα εμπόδια ςτθν αγορά.»
Εκ των ανωτζρω διατάξεων, Άρκρων 21 και 22 του Κανονιςμοφ, κρίνεται ότι θ εν κζματι διακιρυξθ, θ
οποία δθμοςιεφκθκε ςτισ 08.11.2017, καταλαμβάνεται από τον Κανονιςμό, ςφμφωνα με τθν τελεολογικι
και ςυςτθματικι ερμθνεία των προαναφερκζντων Άρκρων, και θ διακιρυξθ οφείλει να ςυμμορφϊνεται
με τουσ κανόνεσ που κζτει εν ιςχφ.
Η πρόβλεψθ περί παροχισ τθσ υπθρεςίασ μόνον από ζναν ανάδοχο, χωρίσ τθν κατ’ άρκρον 6 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352 τεκμθρίωςθ του λόγου ι/και λόγων τθσ επιλογισ αυτισ, κρίνεται
προβλθματικι και αντίκετθ με το πνεφμα και τισ διατάξεισ του εν λόγω Κανονιςμοφ.

IV. Ν. 3959/2011 Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, Άρκρο 2
Επιπλζον εξετάηεται εάν θ ςυμπεριφορά τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δφναται υπό προχποκζςεισ να οδθγιςει ςε
πικανι κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ, αν πιο ςυγκεκριμζνα θ ςυνζχιςθ και περάτωςθ τθσ παροφςασ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα ςυνιςτοφςε παρόμοια ςυμπεριφορά παραβιάηοντασ ζτςι τισ ςχετικζσ
διατάξεισ του εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ δικαίου του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ (Άρκρο 2 του Ν.3959/2011
και 102 ΛΕΕ). Ζχει κρικεί9, ότι δεςπόηουςα επιχείρθςθ δφναται να προβεί ςε κατάχρθςθ τθσ κζςθσ τθσ
μζςω των όρων που κζτει ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία, τθν οποία θ ίδια διοργανϊνει.
α) Δεςπόηουςα κζςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Όπωσ αναφζρεται και ςτο Άρκρο 4.1 τθσ Π και ςτο κανονιςτικό πλαίςιο, που αναφζρεται ςτο ειςαγωγικό
πλαίςιο του νόμου (Σα Μζρθ, 2 Β-Δ) θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. διοικεί και διαχειρίηεται κατ’ αποκλειςτικότθτα τισ
9
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λιμενικζσ υποδομζσ. Σοφτο ιςχφει αςχζτωσ τθσ μετοχικισ τθσ ςφνκεςθσ. Επίςθσ ειδικότερα ςτον τομζα /
υπο-αγορά τθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί ςιμερα τον μοναδικό φορζα
εκμετάλλευςθσ όπωσ αναφζρεται ςτο Άρκρο 11.2 τθσ Π και αναφζρει εξάλλου και θ ίδια θ εταιρεία ςτθν
παρ. 2.2.1 τθσ διακιρυξθσ.
φμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 428/V/2009 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί
ςφμφωνα με τα παραπάνω μονοπωλιακι επιχείρθςθ και ςυγκεκριμζνα περίπτωςθ νομικοφ μονοπωλίου 10.
φμφωνα με τθ νομολογία του ΔΕE θ ζννοια τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ περιλαμβάνει και επιχειριςεισ, οι
οποίεσ διακζτουν νόμιμο μονοπϊλιο για τθν παροχι οριςμζνων υπθρεςιϊν11.
β) Ειδικι ευκφνθ τθσ μονοπωλιακισ επιχείρθςθσ
Η φπαρξθ δεςπόηουςασ ι μονοπωλιακισ κζςθσ δεν απαγορεφεται per se12. Ωςτόςο ειδικά αναφερόμενθ
ςτθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ ςτθν υπομνθςκείςα απόφαςθ13 τονίηει πωσ θ εταιρεία εξαιτίασ
τθσ κζςθσ τθσ αυτισ υπζχει ιδιαίτερθ ευκφνθ ζναντι των χρθςτϊν του λιμζνα. Με αυτό τον τρόπο θ
Επιτροπι προςφεφγει ςτθν περίπτωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ςτθν κεωρία περί «ειδικισ ευκφνθσ» εταιρειϊν που
κατζχουν υπερ-δεςπόηουςα ι μονοπωλιακι κζςθ, όπωσ αυτι πρόςφατα επιβεβαιϊκθκε από τθ
νομολογία του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ Clearstream, όπου το Δικαςτιριο τονίηει μεταξφ άλλων: «αν και θ
διαπίςτωςθ τθσ υπάρξεωσ δεςπόηουςασ κζςεωσ δεν ςυνεπάγεται κακεαυτι καμία μομφι ζναντι τθσ
οικείασ επιχειριςεωσ, θ επιχείρθςθ αυτι εντοφτοισ, ανεξάρτθτα από τα αίτια δθμιουργίασ τζτοιασ κζςεωσ,
φζρει ιδιαίτερθ ευκφνθ να μθ βλάπτει με τθ ςυμπεριφορά τθσ τθν φπαρξθ πραγματικοφ και ανόκευτου
ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ κοινισ αγοράσ (απόφαςθ Michelin κατά Επιτροπισ, ςκζψθ 48 ανωτζρω, ςκζψθ
57). Ομοίωσ, καίτοι θ φπαρξθ δεςπόηουςασ κζςεωσ δεν αφαιρεί από τθν επιχείρθςθ που βρίςκεται ςτθ
κζςθ αυτι το δικαίωμα να διαφυλάςςει τα εμπορικά τθσ ςυμφζροντα, οςάκισ αυτά απειλοφνται, θ
επιχείρθςθ δε αυτι ζχει τθν ευχζρεια, ςε εφλογο μζτρο, να προβαίνει ςε πράξεισ που κρίνει πρόςφορεσ
για τθν προςταςία των ςυμφερόντων τθσ, εντοφτοισ δεν μποροφν να γίνουν δεκτζσ τζτοιεσ ενζργειεσ, όταν
αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ δεςπόηουςασ αυτισ κζςεωσ και ςτθν καταχρθςτικι εκμετάλλευςι τθσ (βλ.
απόφαςθ του Πρωτοδικείου τθσ 30ισ επτεμβρίου 2003, Σ-203/01, Michelin κατά Επιτροπισ, υλλογι
2003, ς. II‑4071, ςκζψθ 55 και εκεί παρατικζμενθ νομολογία)»14.
Η νομικι κεωρία περί ειδικισ ευκφνθσ τθσ μονοπωλιακισ επιχείρθςθσ ερμθνεφεται γενικότερα ωσ ζνα
εργαλείο περιοριςμϊν τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ, οδθγϊντασ
ανά περίπτωςθ ςε απαγόρευςθ ςυμπεριφορϊν, οι οποίεσ δεν κα κρίνονταν καταχρθςτικζσ, αν
υιοκετοφνταν από μθ-δεςπόηουςεσ επιχειριςεισ15. Μάλιςτα αξίηει να τονιςτεί θ κεϊρθςθ ςφμφωνα με τθν
οποία, θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία αποτελεί μζςο προλθπτικισ αποτροπισ του κινδφνου, που δθμιουργείται
ςτον Ανταγωνιςμό από τθν δράςθ πρϊθν δθμόςιων επιχειριςεων, θ οποίεσ δρουν ςε πλαίςιο προςταςίασ
από τον Ανταγωνιςμό16. Ωσ εκ τοφτου, θ κεωρία περί ειδικισ ευκφνθσ αποτελεί μορφι προλθπτικισ (ex
ante) αντιμετϊπιςθσ τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ, ενταςςόμενθ δογματικά πλάι ςτο ειδικότερο ρυκμιςτικό
δίκαιο17, που διζπει τισ αγορζσ υποδομϊν με ςκοπό τθν διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ18.
ε αυτό το πλαίςιο ειδικισ ευκφνθσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και εν γζνει περιοριςμοφ του πεδίου δράςθσ τθσ κατά
τθν εκμετάλλευςθ τθσ παραχωρθκείςασ περιουςίασ προςτίκεται δε θ ειδικι ευκφνθ τθσ εταιρείασ για τθν
(ενεργό) προαγωγι του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ αγοράσ τθν οποία διαχειρίηεται και διοικεί,
ευκφνθ, θ οποία εκπορεφεται κατ’ αναλογία από το Άρκρο 11.3 τθσ Π.
γ)

Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ωσ διαχειριςτισ βαςικϊν διευκολφνςεων

Περαιτζρω, ιδθ ςτθν παραπάνω κρίςθ τθσ, θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ εφαρμόηει, πλζον τθσ κεωρίασ περί
ειδικισ ευκφνθσ, τθν κεωρία των βαςικϊν διευκολφνςεων (essential facilities). Μία από τισ βαςικζσ
υποχρεϊςεισ μίασ επιχείρθςθσ που κατζχει δεςπόηουςα κζςθ ςτθν αγορά, και θ οποία κατζχει τισ
απαραίτθτεσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν οικεία αγορά «διευκολφνςεισ», είναι θ παροχι πρόςβαςθσ ςε αυτζσ.
Η βαςικι αυτι υποχρζωςθ, θ οποία είναι κυρίωσ γνωςτι ωσ «essential facilities doctrine», ανάγεται ςτο
δίκαιο ανταγωνιςμοφ των Η.Π.Α. (US antitrust law) Πικανι κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ, από άποψθ
δικαίου ανταγωνιςμοφ, δθμιουργείται ςτισ περιπτϊςεισ άρνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ να παράςχει πρόςβαςθ
ςτισ βαςικζσ διευκολφνςεισ ι υποδομζσ που κατζχει ι ελζγχει και οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ γα τθν
πρόςβαςθ ςτθν αγορά και τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ πελάτεσ. Η ςυμπεριφορά τθσ
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δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ εμπίπτει ςτθν απαγόρευςθ τθσ καταχρθςτικισ εκμετάλλευςθσ τθσ δεςπόηουςασ
κζςθσ όταν θ διευκόλυνςθ ι θ υποδομι που ελζγχει αυτι ζχει τζτοια ςτρατθγικι κζςθ ι κατοχυρϊνεται
από ιδιαίτερθ νομοκετικι πρόβλεψθ κατά τρόπο, ϊςτε να κακίςταται για τουσ ανταγωνιςτζσ βαςικι και
κεμελιϊδθσ για τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων τουσ19.
Η κεωρία των essential facilities20 διατυπϊνει ουςιαςτικά τουσ όρουσ πρόςβαςθσ ςε μία αγορά και
ειδικότερα να ανοίξει τθν εν λόγω αγορά ςτον ανταγωνιςμό, ςκοπόσ που εμπίπτει άνευ αμφιβολίασ ςτο
κανονιςτικό πεδίο των διατάξεων του Άρκρου 102 ΛΕΕ21.
Η ανωτζρω κεωρία ζχει τφχει εφαρμογισ τόςο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι22 όςο και από τθν Επιτροπι
Ανταγωνιςμοφ23 ειδικά αναφορικά με περιπτϊςεισ, όπου μονοπωλιακόσ παίκτθσ διαχειρίηεται τθ βαςικι
υποδομι μζςω τθσ οποίασ μόνο είναι δυνατι θ δραςτθριοποίθςθ ςε περαιτζρω / κατάντθ αγορζσ.
Ωςτόςο, ενϊ γενικά και ειδικότερα με βάςθ τθ κεωρία των βαςικϊν διευκολφνςεων γίνεται δεκτό πωσ
αντικείμενο προςταςίασ του δικαίου του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ είναι οι προγενζςτερεσ ι παρεπόμενεσ
αγορζσ24, ταυτόχρονα από δογματικισ απόψεωσ τονίηεται, πωσ θ εφαρμογι τθσ προχποκζτει
κακετοποιθμζνθ δομι τθσ δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ, δθλαδι τθν δραςτθριοποίθςι τθσ ςτθν περαιτζρω
αγορά25.
Γενικότερα θ τυπολογία ςχετικά με τθν κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ αναφορικά με τθν πρόςβαςθ ςε
προγενζςτερθ ι παρεπόμενθ αγορά κατατείνει ςτο ςυμπζραςμα, πωσ κατάχρθςθ νοείται μόνο όταν θ
δεςπόηουςα επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά για τθν οποία πρόκειται.
Παρά το γεγονόσ ότι ςτθν παροφςα περίπτωςθ δεν πρόκειται για παροχι πρόςβαςθσ ςε αγορά, ςτθν
οποία κα δραςτθριοποιείται και θ Ο.Λ.Π. Α.Ε., θ άποψθ ότι δεν νοκεφεται ο ανταγωνιςμόσ ζχει
αποκρουςκεί από τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ ςτθν υπ’ αρικ. 555/VII/2012 απόφαςι τθσ, ςτθν οποία
τονίηει: «Εξάλλου, κατά τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αν και είναι ςφνθκεσ ςε
τζτοιου είδουσ παραβάςεισ οι δφο εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν “πάνω” και “κάτω” αγορά να
ανικουν ςτον ίδιον όμιλο ι, ακόμθ, να ζχουν απλϊσ κοινά ςυμφζροντα πάντωσ δεν είναι αναγκαίο για τθ
ςτοιχειοκζτθςθ τθσ εν λόγω παράβαςθσ να δραςτθριοποιείται ςτθν “κάτω” αγορά θ ίδια επιχείρθςθ που
προβαίνει ςτθν καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ μζςω τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ ςτθν “πάνω” αγορά»26.
Περαιτζρω αναφορικά με τθν ζλλειψθ κινιτρου τθσ δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ θ Επιτροπι τονίηει ότι θ
ζννοια τθσ καταχρθςτικισ εκμετάλλευςθσ είναι αντικειμενικι27 και ότι θ ςχετικι παράβαςθ
ςτοιχειοκετείται ανεξάρτθτα από τα άμεςα ι μθ οικονομικά πλεονεκτιματα εκείνου που διαπράττει τθν
κατάχρθςθ28. Αντίςτοιχθ είναι και θ ερμθνεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ29. Εξάλλου τόςο θ Επιτροπι
Ανταγωνιςμοφ όςο και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ακολουκοφν ςε αυτό τθν νομολογία του ΔΕΕ, το οποίο ςτθν
υπόκεςθ Aéroports de Paris τόνιςε, πωσ «δεν υφίςταται επιπλζον καμία αμφιβολία ότι θ κατάχρθςθ
δεςπόηουςασ κζςεωσ ςε μια αγορά μπορεί να καταδικαςτεί λόγω των αποτελεςμάτων που παράγει ςε μια
άλλθ αγορά»30.
τθν ανάλυςθ τθσ ίδιασ προβλθματικισ θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ επανζρχεται και ςτο ερϊτθμα τθσ
επίδραςθσ τθσ εκάςτοτε καταχρθςτικισ ςυμπεριφοράσ ςε ςχζςθ με το ςκοπό του δικαίου Ανταγωνιςμοφ,
ειδικά αναφορικά τόςο με τθν αναγκαιότθτα κινιτρου τθσ δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ όςο και με τθν
αναγκαιότθτα ηθμίασ για τον καταναλωτι.
Αναφζρεται, πωσ «κατά τθν πάγια νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το άρκρο 102
ΛΕΕ δεν αφορά μόνο πρακτικζσ που μπορεί να ηθμιϊςουν άμεςα τουσ καταναλωτζσ αλλά, επίςθσ, και
πρακτικζσ που είναι ηθμιογόνεσ για αυτοφσ μζςω τθσ επίδραςισ τουσ ςε μια αποτελεςματικι δομι
ανταγωνιςμοφ»31.
Παρατθρείται δια τθσ εν λόγω κεϊρθςθσ, πωσ το άνοιγμα των αγορϊν είναι κατεξοχιν κζμα, που
ερευνάται υπό το πρίςμα τθσ καταχρθςτικισ ςυμπεριφοράσ δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ. Ωςτόςο, πωσ θ
παροφςα περίπτωςθ παρουςιάηει θπιότερα χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με άλλεσ περιπτϊςεισ πρόςβαςθσ ςε
βαςικζσ υποδομζσ. Σοφτο διότι δεν επιβάλλεται ςτθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. το άνοιγμα τθσ αγοράσ εξαρχισ, όπωσ ςε
πλειάδα άλλων αποφάςεων ειδικά τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αναφορικά με τισ υποδομζσ των λιμζνων32
αλλά θ υποπαραχϊρθςθ ανάγεται ςε δικι τθσ απόφαςθ. Από τθν άλλθ πλευρά ιδθ ο Ν.4404/2016
υποχρεϊνει τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. να προάγει τον ανταγωνιςμό ςτισ παρεπόμενεσ αγορζσ του λιμανιοφ. Εφόςον
11

ΑΔΑ: 6ΕΛΝ46Μ445-Ε44

δθλαδι λάβει θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. τθν απόφαςθ να προχωριςει ςτθν υποπαραχϊρθςθ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν,
δεςμεφεται από το ωσ άνω αναλυκζν δίκαιο του ανταγωνιςμοφ - ωσ υπζχουςα ειδικζσ υποχρεϊςεισ, αλλά
και ωσ διαχειρίςτρια βαςικϊν διευκολφνςεων - να μθν κζςει εμπόδια ςτθν ανταγωνιςτικι λειτουργία των
παρεπόμενων / κατάντθ αγορϊν, ενϊ ρυκμιςτικά υποχρεοφται να προάγει τον ςχετικό ανταγωνιςμό
κατ’αναλογίαν του άρκρου 11.3 τθσ Π.

Β. Κρίςιμοι όροι τθσ διακιρυξθσ
Κατωτζρω παρατίκενται οι κρίςιμοι όροι τθσ από 08.11.2017 Διακιρυξθσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., τόςο υπό το
πρίςμα του κανονιςτικοφ πλαιςίου όςο και των καταγγελιϊν ςτθν Ρ.Α.Λ.
I.

Περί του αρικμοφ αναδόχων

Η πρόκεςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. να επιλζξει ζναν, μοναδικό ανάδοχο για τθν υποπαραχϊρθςθ των ςχετικϊν
υπθρεςιϊν αναδεικνφεται από τθν διατφπωςθ τθσ διακιρυξθσ. υγκεκριμζνα το Άρκρο 2.2.1 τθσ
διακιρυξθσ αναφζρει: «…το πεδίο εφαρμογισ του διαγωνιςμοφ είναι θ ςφναψθ ςφμβαςθσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
με υποπαραχωρθςιοφχο…» - «…the scope of the Tender shall be the entering of PPA into an Agreement
with the Sub-concessionaire…», ενϊ εξίςου ςαφζσ είναι το Άρκρο 2.3.2: «το κριτιριο για τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ κα είναι το υψθλότερο προςφερκζν ποςοςτό από ζναν προεπιλεγζντα υποψιφιο…» - «The
criterion for the award of the agreement shall be the highest offered percentage by a preselected
Candidate…».
Σο ρυκμιςτικό πλαίςιο που τίκεται από το Άρκρο 105 του Ν.4504/2017 ζχει ωσ ιδιαίτερο αντικείμενο τον
αρικμό των τελικϊν αναδόχων παραλαβισ και διαχείριςθσ για κάκε μία από τισ κατθγορίεσ αποβλιτων
και καταλοίπων φορτίου τθσ παρ. 9 του ιδίου Άρκρου. Αυτό προκφπτει με ςαφινεια τόςο από τθν παρ. 3
«με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ καταλόγου πολλαπλϊν παρόχων για κακεμιά από τισ κατθγορίεσ αυτζσ»
όςο και από τθν διατφπωςθ τθσ παρ. 10, όπου αναφζρεται, πωσ θ διαδικαςία οδθγεί ςτθ ςφναψθ
ςυμβάςεων με περιςςότερουσ αντιςυμβαλλόμενουσ για κάκε κατθγορία «ςυνάπτουν ςυμβάςεισ για τθν
παραλαβι και διαχείριςθ των αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου, που προζρχονται από τα πλοία που
καταπλζουν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ, με κάκε ζνα από τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που
πλθροφν τισ οριςκείςεσ ανωτζρω προχποκζςεισ (διαπιςτευμζνοι πάροχοι) και για κάκε μία από τισ
κατθγορίεσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου τθσ παραγράφου 9 χωριςτά». Εξάλλου θ ερμθνεία αυτι
προκφπτει αβίαςτα εξ αντιδιαςτολισ τόςο από τθν παράγραφο 10Α, που αφορά τθν κατθγορία των
επικινδφνων αποβλιτων και για τθν οποία προβλζπεται θ ανάδειξθ ενόσ μόνον αναδόχου παραλαβισ και
διαχείριςθσ των, όςο και από τισ παραγράφουσ 11, 15 και 16, με τισ οποίεσ ο περιοριςμόσ του αρικμοφ
των αναδόχων ορίηεται πωσ είναι εφικτόσ μόνο εάν τθρθκεί ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία και υπάρξει ειδικι
αιτιολόγθςθ. τθν υπό κρίςθ διακιρυξθ δεν προκφπτει πωσ τθρικθκε θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
περιοριςμοφ αναδόχων.
Μάλιςτα θ παρ. 14 κζτει όρια ακόμθ και για τθν περίπτωςθ περιοριςμοφ του αρικμοφ των αναδόχων
αφοφ προβλζπει ότι ακόμθ και τότε «ο αρικμόσ των παρόχων για κακεμία από τισ κατθγορίεσ αποβλιτων
και καταλοίπων φορτίου τθσ παραγράφου 9 δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από δφο (2)».
Από τισ ανωτζρω διατυπϊςεισ προκφπτει ξεκάκαρα, πωσ ο ςκοπόσ του νόμου δεν είναι απλά να
δραςτθριοποιοφνται περιςςότεροι ανάδοχοι ςτισ περιςςότερεσ ςχετικζσ αγορζσ του λιμζνοσ, αλλά
περιςςότεροι ανάδοχοι για κάκε μία ςχετικι αγορά, εφόςον θ κάκε κατθγορία αποβλιτων χαρακτθρίηεται
ωσ διακριτι αγορά.
ε περίπτωςθ αντίκετθσ ερμθνείασ, κα δθμιουργοφνταν απλϊσ παράλλθλα μονοπϊλια, τθ ςτιγμι, που ο
νομοκζτθσ επεδίωξε ρθτά - όπωσ προκφπτει και από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου - να ενιςχφςει τον
ανταγωνιςμό εντόσ του λιμζνοσ.
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Σο ανωτζρω εξάλλου είναι απόλυτα ςφμφωνο με τθν τελολογία του Κανονιςμοφ 352/2017. τθν
αιτιολογικι ςκζψθ 24 (προοίμιο) του Κανονιςμοφ γίνεται λόγοσ για τισ δυνατότθτεσ περιοριςμοφ του
αρικμοφ των παρόχων μίασ δεδομζνθσ λιμενικισ υπθρεςίασ, ξεκινϊντασ από τθν παραδοχι, πωσ κάκε
λιμενικι υπθρεςία - όπωσ θ παροφςα - πρζπει να παρζχεται από περιςςότερουσ από ζναν παρόχουσ.
Εφόςον λοιπόν δεν υπάρχει ειδικι πρόβλεψθ, δθμοςίευςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 12
του Άρκρου 105 και αιτιολόγθςθ του περιοριςμοφ του αρικμοφ των αναδόχων και ςε κάκε περίπτωςθ
επειδι αυτόσ ο αρικμόσ περιορίηεται ςε λιγότερουσ από δφο αναδόχουσ, θ υπό κρίςθ διακιρυξθ
παραβιάηει τισ διατάξεισ του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017 ςε αυτό το ςθμείο.
Περαιτζρω ο Ν.4504/2017 επεδίωξε να ειςάγει ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ υπό τθ μορφι νόμου τμιμα
των διατάξεων του Κανονιςμοφ 352/2017 ςχετικά με τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι
λιμενικϊν υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων.
Ο εν λόγω Κανονιςμόσ αποτελεί ιςχφον δίκαιο είκοςι θμζρεσ από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (15 Φεβρουαρίου 2017), πλθν όμωσ εφαρμόηεται από τισ 24 Μαρτίου 2019. κοπόσ
τθσ εν λόγω διάταξθσ είναι να επιτρζψει ςτα υποκείμενα ρφκμιςθσ του Κανονιςμοφ, να ζχουν επαρκι
χρόνο ϊςτε να προςαρμοςτοφν εγκαίρωσ προσ τισ διατάξεισ του.
Ωςτόςο ωσ ιςχφον δίκαιο οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ κα πρζπει να γίνονται ςεβαςτζσ από τα υποκείμενα
ρφκμιςθσ αυτοφ και να μθν διαπλάκονται νζεσ ζννομεσ καταςτάςεισ που αντιβαίνουν το πνεφμα και τισ
διατάξεισ του.
φμφωνα με το Άρκρο 6 (Περιοριςμοί ςτον αρικμό των παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν) του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 2017/352 προβλζπεται ότι «1. Ο διαχειριςτικόσ φορζασ του λιμζνα ι θ αρμόδια αρχι δφναται να
περιορίςει τον αρικμό των παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν για δεδομζνθ λιμενικι υπθρεςία για ζναν ι
περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ…».
Από τθ διατφπωςθ του ανωτζρω Άρκρου προκφπτει ότι ςκοπόσ του Κανονιςμοφ 352/2017 είναι θ παροχι
τθσ υπθρεςίασ από περιςςότερουσ αναδόχουσ ανά ςχετικι αγορά αποβλιτων. Συχόν περιοριςμόσ κα
πρζπει να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Άρκρου 6 παρ.1 του Κανονιςμοφ.
Ωσ εκ τοφτου, θ πρόβλεψθ περί παροχισ τθσ υπθρεςίασ μόνον από ζνα ανάδοχο ςτθ ςχετικι αγορά, χωρίσ
να τεκμθριϊνεται ςφμφωνα με το Άρκρο 6.1 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017 ο λόγοσ αυτισ τθσ επιλογισ,
κρίνεται προβλθματικι και αντίκετθ με το πνεφμα και τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 352/2017.
Συχόν επιχείρθμα ότι ο Κανονιςμόσ δεν τυγχάνει ακόμθ εφαρμογισ, κρίνεται καταχρθςτικό κακϊσ
αποτελεί ιςχφον δίκαιο δεςμευτικό erga omnes, οι οποίοι οφείλουν να ςζβονται τισ διατάξεισ του και να
μθν διαπλάκουν ζννομεσ καταςτάςεισ που ςτθν ουςία τισ καταςτρατθγοφν. Άλλωςτε, θ μθ εφαρμογι του
Κανονιςμοφ, ζγκειται ςτο χρόνο προςαρμογισ προσ τισ διατάξεισ αυτοφ, ο οποίοσ δίδει ςτα κράτθ μζλθ
και ςτουσ φορείσ που καταλαμβάνονται από αυτόν, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αςφάλειασ δικαίου και
κατά τουσ κανόνεσ τθσ ορκισ νομοκζτθςθσ, προκειμζνου να μθν υπάρξει ενδεχόμενο αιφνιδιαςμοφ των
υποκειμζνων του δικαίου.
II. Περί των κριτθρίων για τθν κιρυξθ αναδόχου
φμφωνα με το Άρκρο 2.3.2 τθσ υπό κρίςθ διακιρυξθσ μοναδικό κριτιριο για τθν ανάδειξθ αναδόχου κα
είναι το ποςοςτό επί των εςόδων του, το οποίο αυτόσ (ο ανάδοχοσ) κα προςφζρει ωσ αντάλλαγμα ςτθν
Ο.Λ.Π. Α.Ε.: «το κριτιριο για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ κα είναι το υψθλότερο προςφερκζν ποςοςτό από ζναν
προεπιλεγζντα υποψιφιο (προςωρινόσ υποπαραχωρθςιοφχοσ) ωσ τζλοσ παραχϊρθςθσ προσ τθν Ο.Λ.Π.
Α.Ε., και το οποίο δεν πρζπει να υπολείπεται του ςθμείου αναφοράσ του 22% του ποςοφ (ςε €) του
ςυνόλου των εκδοκζντων τιμολογίων (ςχετικά με όλεσ τισ κατθγορίεσ ςτερεϊν αποβλιτων και υπθρεςιϊν)
του υποπαραχωρθςιοφχου…» - «The criterion for the award of the agreement shall be the highest offered
percentage by a preselected Candidate (Temporary Sub-concessionaire) as concession fee to PPA, and which
must not be less than the starting point of 22% of the amount (in €) of all issued invoices (concerning all the
categories of solid waste and services) of the Sub Concessionaire…». το Άρκρο 5.1. τθσ διακιρυξθσ γίνεται
μεν αναφορά ςτον κοινισ ωφζλειασ ςκοπό του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, αλλά τίποτε ςτθν
διακιρυξθ και ειδικά ςτο πλαίςιο δόμθςθσ του οικονομικοφ κριτθρίου δεν καταδεικνφει, με ποιο τρόπο
13

ΑΔΑ: 6ΕΛΝ46Μ445-Ε44

μζςω αυτοφ του κριτθρίου κα εξυπθρετείται είτε ο ςκοπόσ του νόμου, είτε ο λιπτθσ των υπθρεςιϊν και ο
τελικόσ καταναλωτισ καλφτερα.
Επιπροςκζτωσ, κατόπιν δθμοςίευςθσ τθσ 177/2018 αποφάςεωσ του υμβουλίου Επικρατείασ, όςο και των
αποφάςεων 57/2018 και 59/2018 ΡΑΛ (άπαςεσ δθμοςιευκείςεσ φςτερα από τθν Προκιρυξθ του εν κζματι
Διαγωνιςμοφ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.), ιδθ πλζον απαιτείται από τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. θ διενζργεια οικονομοτεχνικισ κοςτολογικισ μελζτθσ, θ οποία κα αιτιολογεί και κα τεκμθριϊνει επαρκϊσ το κόςτοσ τθσ προςφερόμενθσ
υπθρεςίασ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ τιμολόγθςθσ.
Δεν προκφπτει από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ότι ζχει τελεςτεί θ ανωτζρω οικονομοτεχνικι μελζτθ για
τθν αιτιολόγθςθ του ςτοιχείου τθσ ανταποδοτικότθτασ που απαιτείται για τθν επιβολι των τελϊν και τθσ
τιμολόγθςθσ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων.
III. Περί τθσ εταιρικισ δομισ των υποψθφίων
Η διακιρυξθ κζτει ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ ςχετικά με τθν εταιρικι δομι των υποψθφίων. Ζτςι, ενϊ
ςφμφωνα με το Άρκρο 2.7.1 τθσ διακιρυξθσ: «Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν τα φυςικά
πρόςωπα και νομικά πρόςωπα / εταιρίεσ, κακϊσ και κοινοπραξίεσ και joint ventures, που διακζτουν τα
απαραίτθτα προςόντα και ικανοποιοφν τα κριτιρια των κάτωκι παραγράφων 9.1, 9.2 και 9.3. Αναφορικά
με τισ joint ventures, ςε περίπτωςθ ςυμφωνίασ ανάκεςθσ τθσ υποπαραχϊρθςθσ, μπορεί να απαιτθκεί από
τα μζλθ τθσ να ςχθματίςουν ξεχωριςτι νομικι οντότθτα με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ joint
venture με τθ μορφι φορζα ειδικοφ ςκοποφ (SPV)» - «Eligible to participate in the Tender are natural
persons and legal entities/companies, as well as consortiums and joint ventures, possessing the
qualifications and satisfying the criteria set out in paras 9.1, 9.2 and 9.3 below. Regarding joint ventures, in
case of awarding of the Sub-concession Agreement, its members may be required to form a separate legal
entity with the participation of all members of the joint venture in the form of a special purpose vehicle
(SPV)» επιτρζπεται θ ςυμμετοχι κοινοπραξιϊν, ςτθ ςυνζχεια όμωσ, οι προβλζψεισ του Άρκρου 2.7.3: «Η
δάνεια τεχνικι και χρθματοοικονομικι εμπειρία των υποψθφίων κα αξιολογθκεί μόνο εάν προζρχεται
από μια κυγατρικι» - «Lending technical and financial experience of the Candidates will only be evaluated if
it derives from an Affiliate» κακιςτοφν ιδιαίτερα δυςχερι τον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και των
ικανοτιτων, ο οποίοσ αποτελεί βαςικό ςκοπό μίασ κοινοπραξίασ. Παράβαςθ αυτισ τθσ πρόβλεψθσ
ιςοδυναμεί με αποκλειςμό από το διαγωνιςμό ςφμφωνα με τθ ςθμείωςθ ςτο Άρκρο 9.1.3 τθσ διακιρυξθσ:
«θμαντικι ςθμείωςθ 3: τθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ εταιριϊν ι joint ventures, το κριτιριο
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ κα εκπλθροφται από κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ joint venture» «Important note 3: In the case of companies’ consortiums or joint ventures, the Financial Adequacy Criterion
shall be fulfilled by each and every member of the consortium or the joint venture».
Σζλοσ, ςυγκεκριμζνα όρια τίκενται από τoν ανακζτοντα φορζα και ςτο πεδίο τθσ περαιτζρω
υποπαραχϊρθςθσ μζρουσ τθσ παροχισ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, αφοφ επιτρζπει αυτι
μόνο ςε κυγατρικι του εταιρεία: «Η υποπαραχϊρθςθ επιτρζπεται μόνο ςε μία ι περιςςότερεσ
ςυνδεδεμζνεσ, με τισ υποψιφιεσ, εταιρίεσ (εφεξισ: κυγατρικζσ) όπωσ ορίηεται ςτον ελλθνικό περί
ανωνφμων εταιριϊν νόμο 2190/20…» - «2.7.2: Subcontracting is permitted only to one or more affiliated, to
the Candidate, companies (hereinafter: Affiliate) as it is defined in the Greek Company Law 2190/20…».
Όπωσ ζχει ιδθ ανωτζρω αναφερκεί, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί δεςπόηουςα επιχείρθςθ με τθν ζννοια των
άρκρων 102 ΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011 (νομικό μονοπϊλιο). Ωσ μονοπωλιακι δεςπόηουςα επιχείρθςθ
υπζχει ειδικι ευκφνθ, ωσ ανεπτφχκθ ανωτζρω, να μθν ςτρεβλϊνει τον ανταγωνιςμό και επίςθσ ωσ
αποκλειςτικι διαχειρίςτρια των υποδομϊν του λιμζνοσ Πειραιϊσ αποτελεί διαχειρίςτρια βαςικϊν
διευκολφνςεων.
Διατάξεισ τθσ προκιρυξθσ, οι οποίεσ δυςχεραίνουν τυχόν κοινοπρακτικό ςχιμα εταιρειϊν, αφοφ ηθτείται,
επί ποινι αποκλειςμοφ, από τθν κάκε μία εταιρεία ξεχωριςτά να καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ και με δεδομζνθ τθ δομι τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ, τείνουν επίςθσ να δθμιουργιςουν
εμπόδια ειςόδου ςτθν εν λόγω περαιτζρω αγορά και ζτςι να λειτουργιςουν παρεμποδιςτικά ςτον
ανταγωνιςμό. Δφνανται ωσ εκ τοφτου υπό προχποκζςεισ να ςυνιςτοφν οι ανωτζρω όροι καταχρθςτικι
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εκμετάλλευςθ δεςπόηουςασ κζςθσ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και παράβαςθ των άρκρων 102 ΛΕΕ και 2
του Ν.3959/2011.
IV. Περί τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ
Σο Άρκρο 4.1.1.1 προβλζπει ελάχιςτθ διάρκεια 15 ετϊν «Η ςυμβατικι διάρκεια τθσ περιόδου
υποπαραχϊρθςθσ ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςε δεκαπζντε (15) ζτθ αρχόμενθ από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ υποπαραχϊρθςθσ» - «The contractual duration of the Sub-concession
Period is defined in this Call at fifteen (15) years starting from the Sub-concession Entry into Force Date»,
ενϊ ςτο Άρκρο 4.1.1.2 προβλζπεται παράταςθ αυτι τθσ διάρκειασ, αν προκφψουν ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ
και κατά τθν απόλυτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.: «Εάν ειδικζσ περιςτάςεισ εμποδίςουν τθ
ςφναψθ νζασ ςυμφωνίασ υποπαραχϊρθςθσ, θ διάρκεια τθσ ςυμφωνθκείςασ υποπαραχϊρθςθσ μπορεί να
παρατακεί για όςο διάςτθμα ιςχφουν οι περιςτάςεισ αυτζσ, ςε κάκε περίπτωςθ κατά τθν απόλυτθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε…» - «If special circumstances prevent the conclusion of a new subconcession Agreement, the duration of the Sub-concession Agreement may be extended for as long as these
circumstances are in force, in each case at PPA’s absolute discretion…».
φμφωνα με το Άρκρο 105 παρ. 3 «Οι δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παραγράφου
1 δθμοςιεφουν, ανά πενταετία, προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, χωριςτά για κακεμία από τισ
κατθγορίεσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου τθσ παραγράφου 9, με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ
καταλόγου πολλαπλϊν παρόχων για κακεμιά από τισ κατθγορίεσ αυτζσ».
Κακίςταται ςαφζσ ότι θ Προκιρυξθ και θ όποια ςφμβαςθ ςυναφκεί δυνάμει αυτισ, παραβιάηουν τθ
διάταξθ τθσ παρ. 3 του Άρκρου 105 Ν.4504/2017.
Περαιτζρω, το Άρκρο 21 (Μεταβατικά μζτρα) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017 προβλζπει ότι: «1. Ο παρϊν
κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςε ςυμβάςεισ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνιφκθςαν πριν
από τισ 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι οριςμζνου χρόνου» και «2.Οι ςυμβάςεισ παροχισ λιμενικϊν
υπθρεςιϊν που ςυνιφκθςαν πριν από τισ 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι αορίςτου χρόνου, ι ζχουν
παρόμοια αποτελζςματα, τροποποιοφνται ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με τον παρόντα κανονιςμό ζωσ τθν
1θ Ιουλίου 2025».
Ο Κανονιςμόσ προβλζπει ότι οι φορείσ και αναδόχουσ υπθρεςιϊν ςυμβάςεων που ςυνιφκθςαν πριν από
τισ 15 Φεβρουαρίου 2017 (θμερομθνία δθμοςίευςισ του) και είναι αορίςτου χρόνου, ι ζχουν παρόμοια
αποτελζςματα, οφείλουν να τροποποιιςουν τισ ςυμβάςεισ ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με το πλαίςιο που
ειςάγει, με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 1θ Ιουλίου 2025.
Ο Κανονιςμόσ ωςτόςο αφινει καταρχιν αρρφκμιςτο το πεδίο των ςυμβάςεων που ενδζχεται να
ςυναφκοφν από τθν 15 Φεβρουαρίου 2017 ζωσ τθν 24 Μαρτίου 2019 που τίκεται ςε εφαρμογι.
Πάρα ταφτα εκ τθσ διατάξεωσ του Άρκρου 21 ερμθνεφεται τελεολογικά ότι ο ςκοπόσ του νομοκζτθ του
Κανονιςμοφ ιταν να δϊςει επαρκι χρόνο ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων και ςτουσ αναδόχουσ των
υπθρεςιϊν που προςφζρονται ϊςτε να τροποποιιςουν τισ ςυμβάςεισ ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με το
νζο, ενωςιακό πλαίςιο.
Με γνωςτό το νομοκετικό πλαίςιο και τον Κανονιςμό ωσ ιςχφον δίκαιο, τυχόν ςφμβαςθ που κα ςυνάπτετο,
πριν τθν 24 Μαρτίου 2019, με όρουσ που δεν βρίςκονται ςε ςυμφωνία με το πλαίςιο που κζτει ο
Κανονιςμόσ, κρίνεται ότι καταςτρατθγεί το πνεφμα και τισ διατάξεισ αυτοφ. Ήτοι, αςκείται καταχρθςτικά
και κατά παραβίαςθ του Άρκρου 21 του Κανονιςμοφ το δικαίωμα τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ τθσ Ο.Λ.Π.
Α.Ε., κακότι προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ πρόταςθ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεωσ, θ οποία χρονικά κα
εκτείνεται πζραν ακόμθ και τθσ 1θσ Ιουλίου 2025, προκεςμίασ που κζτει ο Κανονιςμόσ για τθν πλιρθ
εφαρμογι του ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ των φορζων διαχείριςθσ λιμζνων.
V. Περί Προθγοφμενθσ εμπειρίασ
Επιπλζον ςθμείο αναφοράσ τθσ καταγγελίασ ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. είναι και οι όροι τθσ διακιρυξθσ ςχετικά
με τθν προθγοφμενθ εμπειρία των υποψθφίων. Σο Άρκρο 9.3.3 προβλζπει ωσ εξισ: «Ο υποψιφιοσ κα
πρζπει να ζχει ωσ ελάχιςτθ απόδειξθ τθσ τεχνικισ του επάρκειασ αποδεδειγμζνθ τριετι ςυνεχι εμπειρία
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τα τελευταία δζκα (10) ζτθ όςον αφορά τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ευκολιϊν παραλαβισ
ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, ςυγκεκριμζνα όςον αφορά τθ δραςτθριότθτα τθσ
ςυλλογισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςε λιμζνεσ, οι οποίοι
παρουςιάηουν ςωρευτικι κίνθςθ παρόμοια με αυτι τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ςε ότι αφορά τισ αφίξεισ, τισ
κατθγορίεσ, τθ χωρθτικότθτα των εξυπθρετοφμενων ςκαφϊν και τισ ποςότθτεσ ανά τφπο ςτερεϊν
αποβλιτων που διαχειρίηεται…» - «The Candidate should have as a minimum evidence of its technical
adequacy a proven three-year continuous experience over the last ten (10) years regarding the provision of
complete facilities services for the reception of ship-generated solid waste and cargo residues, namely
regarding the activity of collection and management of ship-generated solid waste and cargo residues in
ports, which show cumulative traffic similar to PPA in terms of arrivals, categories, capacity of served
vessels and the quantities by type of solid waste handled…». Τφίςταται λοιπόν πρόβλεψθ για εμπειρία ςε
λιμάνια με αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά με αυτό του Πειραιά.
ε αυτό το πλαίςιο πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ δομι τθσ αγοράσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων λιμζνων
αφενόσ και θ κζςθ του ζωσ ςιμερα αναδόχου ςε αυτι.
Καταρχιν, ο λιμζνασ τθσ Θεςςαλονίκθσ λογίηεται ωσ ο μόνοσ λιμζνασ τθσ χϊρασ, που κα μποροφςε να
ικανοποιιςει το κριτιριο «τθσ εμπειρίασ ςε λιμάνια με αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά με αυτό του Πειραιά».
φμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Αρχι, ο παρϊν πάροχοσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ςτο
λιμάνι του Πειραιά, ζχει κατά το παρελκόν κθρυχκεί ανάδοχοσ ςτισ 9 από τισ 13 ςυνολικζσ Οργανιςμόσ
Λιμζνων Α.Ε. τθσ χϊρασ, κζςθ, που διατθρεί ζωσ ςιμερα. Σισ υπόλοιπεσ 4 δε, διαχειρίηεται ωσ προσ τθ
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία θ ανάδοχοσ που δραςτθριοποιείται Λιμζνα τθσ Θεςςαλονίκθσ. Ωςτόςο θ
ανάδοχοσ εταιρεία που δραςτθριοποιείται ςτθ Θεςςαλονίκθ δεν προκφπτει να ςυμμετείχε ςτο
Διαγωνιςμό. Σζλοσ τονίηεται άλλο, πωσ το ςφνολο των ςχετικϊν ςυμβάςεων είναι ιδθ μακροχρόνιεσ.
Ο όροσ τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ τυγχάνει καταρχιν αναλογικόσ προσ τον επιδιωκόμενο ςκοπό, ιτοι
τθν προςταςία του φυςικοφ και καλαςςίου περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
από τθν εμπορικι και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αςκεί θ τελευταία άμεςα ι ζμμεςα. Ωςτόςο θ
τεχνικι επάρκεια με αποδεδειγμζνθ τριετι ςυνεχι εμπειρία τα τελευταία δζκα (10) ζτθ, όςον αφορά τθν
παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ευκολιϊν παραλαβισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων ςε λιμζνεσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςωρευτικι κίνθςθ παρόμοια με αυτι τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., κρίνεται
ωσ δυςανάλογθ πρόβλεψθ και ωσ εκ τοφτου ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν υποχρζωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. που
πθγάηει εκ του άρκρου 11.3Π, αναλογικά εφαρμοηόμενου, περί προαγωγισ του ανταγωνιςμοφ ςτον
λιμζνα.
VI. Περί τθσ Δθμιουργίασ Ιδιόκτθτθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Αποβλιτων
Κατ’ αρχιν θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δφναται να διαμορφϊνει κατά τθν κρίςθ τθσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ
αναφορικά με τισ παρεχόμενεσ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ υπθρεςίεσ κακορίηοντασ τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ με γνϊμονα τόςο ποιοτικϊν όςο και ποςοτικϊν αναγκϊν κακϊσ και του επιπζδου
εξυπθρζτθςθσ των χρθςτϊν του λιμζνοσ. Η κζςπιςθ των απαιτοφμενων, κατά τθ κρίςθ του ανακζτοντοσ
φορζα, τεχνικϊν προδιαγραφϊν δεν παραβιάηουν τουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ μόνον εκ του
γεγονότοσ ότι δυςχεραίνουν τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων αναδόχων, κακότι εκ τθσ φφςεϊσ τουσ
περιορίηουν το εφροσ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία. Πζραν των
προαναφερομζνων, οι τεχνικζσ προςφορζσ υπόκεινται ςε ζλεγχο υπό το πρίςμα τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ
ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων και τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ.
Η τεχνικι προδιαγραφι του Άρκρου 3 παρ. 3.2.1 τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν οποία επί ποινι
αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 24 μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αδειοδοτθμζνθ και πλιρωσ λειτουργικι ιδιόκτθτθ μονάδα
διαχείριςθσ μθ επικινδφνων αποβλιτων, λογίηεται ωσ επακόλουκο του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ,
ιτοι τθν παροχι υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων.
φμφωνα με τα ωσ άνω τεκμαίρεται, κατά τθν Προκιρυξθ, θ εν λόγω τικζμενθ από τον ανακζτοντα φορζα
προδιαγραφι, ωσ αναγκαία για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ υπό ανάκεςθ παρεχόμενθσ
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υπθρεςίασ, που ζχει ωσ τελικό αποδζκτθ τουσ χριςτεσ του λιμζνοσ. Η άποψθ περί αναγκαιότθτασ
υπάρξεωσ μονάδοσ διαχείριςθσ αποβλιτων δφναται να υποςτθριχκεί δια λόγων προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ και δθμόςιασ υγείασ, κακότι θ εκ τθσ φφςεωσ λειτουργία τθν οποία επιτελεί αποτρζπει τισ
ςυνεχείσ και άςκοπεσ μετακινιςεισ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων μζχρι τθ τελικι τουσ διάκεςθ.
Παρά ταφτα, ςτο Άρκρο 4 παρ. 1.2.1 τθσ διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «Η εγκατάςταςθ διαχείριςθσ μθ
επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων πρζπει να είναι διακζςιμθ και να παρζχεται ςε πλιρθ λειτουργικι και
αδειοδοτθμζνθ κατάςταςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εντόσ περιόδου που δεν
κα υπερβαίνει τουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ (Μεταβατικι Περίοδοσ) από τθν θμερομθνία ζναρξθσ
ιςχφοσ τθσ υποπαραχϊρθςθσ. ε περίπτωςθ που ο υποπαραχωρθςιοφχοσ δεν τθριςει τθν παραπάνω
προκεςμία, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. κα ζχει το δικαίωμα, αλλά δεν κα υποχρεοφται, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ
υποπαραχϊρθςθσ ι/και να καταπζςει τόςο θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ όςο και θ εγγφθςθ καλισ
καταςκευισ» - «The non-hazardous solid waste management Installation must be available and provided in
a full operational and licensed state according to the provisions of this Call within a period not exceeding
twenty-four (24) months (Transition Period) from the Sub-concession Entry into Force Date. In case the Subconcessionaire shall not meet the above deadline, PPA will have the right, but will not be obliged to,
terminate the Sub-concession Agreement and/or forfeit both the Performance Guarantee Letter and the
Construction Guarantee letter».
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ιςχφοντοσ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., θ
υποχρζωςθ δθμιουργίασ ιδιόκτθτθσ μονάδασ διαχείριςθσ μθ επικινδφνων αποβλιτων, ενζχει τον κίνδυνο
να δθμιουργθκεί θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ κα είναι τόςο ο πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ
παραλαβισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων όςο ταυτόχρονα και ο
διαχειριςτισ τθσ υποδομισ, όπου τα απόβλθτα κα απορρίπτονται-επεξεργάηονται. Δθλαδι κα
διαμορφωκεί μια ςυνδεδεμζνθ-ςυηευγμζνθ (Tying) ομαδικι παροχι υπθρεςίασ (Bundling) από τον
ανάδοχο, με πλιρθ κακετοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, ςυμπεριφορά χριηουςα περαιτζρω διερεφνθςθσ.
χετικά με τουσ ανωτζρω όρουσ τθσ Προκιρυξθσ, κρίςιμο είναι το εξισ γεγονόσ:
Ενϊ θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. επιβάλλει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δθμιουργίασ ιδιόκτθτθσ μονάδασ διαχείριςθσ μθ
επικινδφνων αποβλιτων εκ μζρουσ των υποψθφίων επί ποινι αποκλειςμοφ από τθ διαδικαςία, ςε
περίπτωςθ μετζπειτα κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και μθ δθμιουργίασ εντόσ του προβλεπομζνου χρονικοφ
διαςτιματοσ που προβλζπει θ ίδια θ Προκιρυξθ, είναι δυνθτικι θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ (και θ
κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ) χωρίσ να προβλζπεται ρθτά ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα
ςυμμόρφωςθσ με τον εν λόγω όρο τθσ Προκιρυξθσ.
Ωσ εκ τοφτου ο ανωτζρω όροσ δφναται να αποκλείςει εξαρχισ πικανοφσ υποψθφίουσ, λόγω τθσ
υποχρζωςθσ δθμιουργίασ εγκατάςταςθσ, με τον τελικό ανάδοχο να μθν υποςτεί πικανϊσ κυρϊςεισ αν δεν
ςεβαςτεί τον εν λόγω όρο.
Ζνεκα των ανωτζρω ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ κρίνεται προβλθματικόσ, δυνάμενοσ να νοκεφςει τον
ανταγωνιςμό μεταξφ των υποψθφίων.

Γ.

Επί μζρουσ υμπεράςματα

Διαπιςτϊνεται, πωσ για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν ανωτζρω, ιτοι τθν αποκλειςτικι διαχείριςθ τθσ
υποδομισ του λιμζνοσ, αλλά και των επιμζρουσ υπθρεςιϊν ςε αυτόν από τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε., ότι θ τελευταία
ωσ μονοπωλιακι επιχείρθςθ υπζχει ειδικι ευκφνθ για τθν αποφυγι ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ,
ευκφνθ, θ οποία περιορίηει το πεδίο δράςθσ τθσ. Επίςθσ διαχειρίηεται βαςικζσ διευκολφνςεισ. Είναι
ειδικότερα αδφνατο ςε κάποια επιχείρθςθ να δραςτθριοποιθκεί ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και
καταλοίπων πλοίων, χωρίσ να τεκεί ςτον ζλεγχο και τθν εποπτεία τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και ςτισ διαδικαςίεσ, που
θ τελευταία κα εφαρμόςει για τθν παροχι τθσ εν λόγω πρόςβαςθσ. Η ςυμπεριφορά που ελζγχεται εν
προκειμζνω (ωσ δυνθτικά καταχρθςτικι) τόςο υπό το πρίςμα τθσ ειδικισ ευκφνθσ όςο και τθσ κεωρίασ
των βαςικϊν διευκολφνςεων είναι θ διαμόρφωςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ33. Σο πεδίο ελεφκερθσ δράςθσ
τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. περιορίηεται , κακότι βαςικι υποχρζωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., που απορρζει από τθν εφαρμογι
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τθσ κεωρίασ των βαςικϊν διευκολφνςεων, είναι θ παροχι πρόςβαςθσ ςτθν περαιτζρω αγορά χωρίσ
διακρίςεισ34. Πζραν αυτοφ όμωσ θ ειδικι ευκφνθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ζγκειται ειδικά ςτθ μθ δθμιουργία
εμποδίων ειςόδου ςτθν περαιτζρω αγορά, ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ δθμιουργία ςυνκθκϊν
ανταγωνιςμοφ ςε αυτζσ, αλλά αντικζτωσ υπζχει υποχρζωςθσ προαγωγισ του Ανταγωνιςμοφ, δυνάμει του
άρκρου 11.3 τθσ Π αναλογικά εφαρμοηόμενου.
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ οι όροι τθσ διακιρυξθσ, οι οποίοι προβλζπουν α) περιοριςμό του αρικμοφ
των αναδόχων ςε ςυνδυαςμό με τθν μακροχρόνια (δεκαπενταετι) ςυμβατικι διάρκεια β) τθν
προχπόκεςθ ςυγκεκριμζνθσ εταιρικισ δομισ και ςυγκεκριμζνθ προθγοφμενθσ εμπειρίασ ςτθν
ςυγκεκριμζνθ αγορά κακϊσ και γ) τον όρο ςφμφωνα με τον οποίο, το οικονομικό κριτιριο είναι μόνο το
υψθλότερο αποδιδόμενο ποςοςτό επί των εκδοκζντων τιμολογίων παροχισ υπθρεςιϊν (που αφοροφν ςε
όλεσ τισ κατθγορίεσ ςτερεϊν αποβλιτων και παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ) τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., κινοφνται εκτόσ του
εκνικοφ και ενωςιακοφ νομικοφ πλαιςίου, δφνανται να δθμιουργιςουν εμπόδια ειςόδου ςτθν αγορά
διαχείριςθσ αποβλιτων και ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθν ςχετικι αγορά, ενϊ επίςθσ ενδζχεται να
ςτρεβλϊςουν τον ανταγωνιςμό παραχωρϊντασ ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε κάποιουσ των υποψιφιων
αναδόχων.
α) Περί τθσ μθ νόμιμθσ ςυμπεριφοράσ ωσ προσ τον αρικμό αναδόχων και τθν ςυμβατικι διάρκεια.
Όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. διαχειρίηεται βαςικι υποδομι (βαςικι διευκόλυνςθ) ςτο
βακμό, που για να ειςζλκει κάποια επιχείρθςθ ςτθν αγορά διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων ςτον λιμζνα
του Πειραιά είναι απαραίτθτθ θ ςφναψθ ςχετικισ ςφμβαςθσ υποπαραχϊρθςθσ με τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. υνεπϊσ
θ άρνθςθ εκ μζρουσ τθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ ενδζχεται να αποτελεί εμπόδιο πρόςβαςθσ και να οδθγεί
ςε ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθν περαιτζρω αγορά.
υγκεκριμζνα θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ζχει προκθρφξει τθν παραχϊρθςθ τθσ υπθρεςίασ διαχείριςθσ αποβλιτων
πλοίων προσ ζναν αποκλειςτικά αντιςυμβαλλόμενό τθσ για ςυνολικά δεκαπζντε (15) ζτθ διατθρϊντασ
παράλλθλα ευρεία διακριτικι ευχζρεια για τθν περαιτζρω επιμικυνςθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ. Ωςτόςο
θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν υπόκεςθ FAPL ζκρινε πωσ ειδικά θ παροχι αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων
ενδζχεται να οδθγιςει ςε φραγμοφσ / εμπόδια ειςόδου ανταγωνιςτϊν ςτθν περαιτζρω αγορά35 και ωσ εκ
τοφτου δφναται να αποτελεί καταχρθςτικι ςυμπεριφορά.
Ζνα επιπλζον ςτοιχείο πικανισ καταχρθςτικισ ςυμπεριφοράσ μζςω δθμιουργίασ φραγμϊν πρόςβαςθσ
είναι θ φπαρξθ μακροχρόνιων ςυμβάςεων36, με το ςτοιχείο τθσ αποκλειςτικότθτασ να λειτουργεί
επιβαρυντικά37. Πράγματι μακροχρόνιεσ ςυμβάςεισ, οι οποίεσ βαςίηονται ςε επίςθσ μακροχρόνιεσ
ςυμβατικζσ ςχζςεισ με τον ίδιο αντιςυμβαλλόμενο όπωσ εν προκειμζνω ςτθν Ο.Λ.Π. Α.Ε., αφοφ ο ζτεροσ
υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ο παρϊν ανάδοχοσ - περιγράφονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ
ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ενδεχόμενθ δθμιουργία φραγμϊν ειςόδου ςτθν αγορά αναφορικά με νζουσ
παίκτεσ38, αφοφ δφνανται να λειτουργιςουν ωσ προςτατευτικι αςπίδα για τον αντιςυμβαλλόμενο τθσ
δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ ζναντι κάκε ανταγωνιςμοφ39. Σονίηεται θ ςτροφι από το μοντζλο των κλειςτϊν
αγορϊν μζςω μακροχρόνιων αποκλειςτικϊν ςυνεργαςιϊν βρίςκεται ςτον τελολογικό πυρινα του ειδικοφ
ρυκμιςτικοφ δικαίου των λιμζνων, του νζου Κανονιςμοφ ΕΕ 352/201740. το ςθμείο αυτό πρζπει να
αναφερκεί, πωσ κατά το παρελκόν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει λάβει υπόψθ τθσ ωσ δικαιολογθτικό λόγο
για τθν ςφναψθ μακροχρόνιων ςυμβάςεων τθν ανάγκθ του πελάτθ (εδϊ του αναδόχου) για τθν
προβλεψιμότθτα ωσ προσ τθν απόςβεςθ του κόςτουσ ςυγκεκριμζνων επενδφςεων41. Ωςτόςο τονίηει θ
Επιτροπι, πωσ μία τζτοια ζνςταςθ, μπορεί να λθφκεί υπόψθ μόνο ad hoc και αφοφ αναδειχκεί
ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ απόςβεςθσ, θ οποία δεν ικανοποιείται ςε μικρότερθ χρονικι διάρκεια42. Εν
προκειμζνω κα απαιτοφνταν από τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. ιδθ από το ςτάδιο τθσ Προκιρυξθσ θ ανάλογθ
τεκμθρίωςθ43.
Ήδθ λοιπόν οι ςυγκεκριμζνοι όροι τείνουν να περιορίςουν τον ανταγωνιςμό ςθμαντικά δθμιουργϊντασ
φραγμοφσ ειςόδου ςτθν περαιτζρω αγορά τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων από πλοία44.
β) Περί τθσ μθ νόμιμθσ ςυμπεριφοράσ και διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ εν γζνει
Πικανό αντίκετο επιχείρθμα ςτα ανωτζρω κα ιταν ότι αυτι κακεαυτι θ τιρθςθ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ με ςκοπό τθν παραχϊρθςθ αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων αποτελεί εχζγγυο ςυνκθκϊν
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ανταγωνιςμοφ, αφοφ (και ςτο βακμό που) μια τζτοια διαδικαςία ουςιαςτικά μιμείται τισ ςυνκικεσ
αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ45. Εξάλλου τονίηεται, πωσ θ διαγωνιςτικι διαδικαςία τθρϊντασ τθν αρχι
τθσ διαφάνειασ κεμελιϊνεται ςτθν ίδια ςτοχοκζτθςθ με το δίκαιο ανταγωνιςμοφ: το άνοιγμα των αγορϊν
υπθρεςιϊν ςτον ανταγωνιςμό46. Όπωσ αναλφκθκε ςφμφωνα με το νόμο (άρκρ. 105 παρ. 7α του
Ν.4504/2017 και άρκρα 11.3, 12.4 του Ν.4404/2016/φμβαςθ Παραχϊρθςθσ) προβλζπεται ειδικά για τισ
υποπαραχωριςεισ μζςω τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. θ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και τθσ ιςότθτασ. Η πρακτικι
του γερμανικοφ Bundeskartellamt να επιχειριςει άνοιγμα αγορϊν μζςω τθσ επιβολισ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ καταδεικνφει τθ λογικι του επιχειριματοσ47.
Ωςτόςο από τθν πρακτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ διαφαίνεται, πωσ πρϊτα κα εξεταςκοφν οι ςυνκικεσ
του διαγωνιςμοφ και τθσ ςχετικισ κατάντθ / περαιτζρω αγοράσ, προτοφ γίνει δεκτό ζνα τζτοιο επιχείρθμα.
Ειδικότερα ςτθν υπόκεςθ Air liquide θ Επιτροπι ανζλυςε εγγφτερα τθν ιςχφ του υποψιφιου παρόχου και
ζκρινε, πωσ αυτι δφναται να είναι κακοριςτικι για να κρικεί ανεπαρκισ από πλευράσ δικαίου του
ανταγωνιςμοφ θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ τζτοια. «The Commission concludes that the prevailing
contract award procedures are not in themselves sufficient to ensure that each potential supplier can bid on
equal terms and receive equal treatment during the procedure. The result of such procedures depends on
different factors such as the strength of the suppliers in the market. Where one supplier, such as the
combined entity after the proposed concentration, has a much stronger position than others, such a
procedure allows the dominant supplier to benefit from its position in order to adapt its offer to those of its
competitors and, herefore, further weaken their position»48.
Τπό αυτι τθν οπτικι ιδωμζνθ θ καταγγελία, θ ωσ άνω τεκμθριωμζνθ δεςπόηουςα κζςθ ζωσ ςιμερα
αναδόχου ςτον λιμζνα Πειραιά ςτθν ςχετικι αγορά ανά τθν Ελλάδα κακιςτά ιδιαίτερα αμφίβολο το
επιχείρθμα περί τθσ επιδίωξθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Ήκελε κεωρθκεί αυτό το επιχείρθμα δεκτό, οι όροι τθσ διαδικαςίασ κα ζπρεπε να αποτελοφν πράγματι
μίμθςθ (προςομοίωςθ) διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, και επιπλζον να τθροφν τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και
τθσ ιςότθτασ. Τφίςτανται ςοβαρζσ αμφιβολίεσ από τθ διατφπωςθ τθσ διακιρυξθσ εάν τθροφνται τα
προαναφερκζντα ςτοιχεία εν προκειμζνω.
γ)

Σο κριτιριο τθσ διακιρυξθσ

Διαγωνιςτικι διαδικαςία ςθμαίνει διαβεβαίωςθ, πωσ θ διαδικαςία επικεντρϊνει ςτο ερϊτθμα, ποιοσ από
τουσ διαγωνιηόμενουσ προςφζρει τουσ ευνοϊκότερουσ όρουσ για τουσ καταναλωτζσ ι/και τουσ χριςτεσ τθσ
υπθρεςίασ49. Δεν αποτελεί αποκλειςτικό ςτόχο τθσ ςχετικισ κρίςθσ, αν και κατά πόςο θ ςχετικι ςφμβαςθ
αυξάνει το κζρδοσ τθσ ανακζτουςασ επιχείρθςθσ. Πλθν όμωσ - όπωσ τονίςτθκε ανωτζρω - για τθν Ο.Λ.Π.
Α.Ε. αποτελεί αποκλειςτικό κριτιριο για τθν παραχϊρθςθ το υψθλότερο αποδιδόμενο ποςοςτό επί των
εκδοκζντων τιμολογίων παροχισ υπθρεςιϊν (που αφοροφν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ ςτερεϊν αποβλιτων
και παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ) του αναδόχου, το οποίο κα καταβάλλεται ςτθν Ο.Λ.Π. Α.Ε.,. Ήδθ αυτι θ
διαπίςτωςθ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα, πωσ θ ςυγκεκριμζνθ διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν ςυμμορφϊνεται
πλιρωσ με τισ αρχζσ του δικαίου του Ανταγωνιςμοφ.
δ) Αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ ιςότθτασ
Περαιτζρω υπάρχουν και άλλοι όροι τθσ διακιρυξθσ, οι οποίοι ενιςχφουν περαιτζρω τθν κρίςθ περί
ενδεχόμενθσ κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
υγκεκριμζνα ςφμφωνα με τον όρο 2.7.3 τθσ διακιρυξθσ προβλζπεται, όπωσ ιδθ αναφζραμε, πωσ για τθν
περίπτωςθ δάνειασ εμπειρίασ απαιτείται αυτι να προζρχεται αποκλειςτικά από κυγατρικι επιχείρθςθ του
αναδόχου. Πζρα από το γεγονόσ, αν αυτι είναι θ δομι του ζωσ ςιμερα αναδόχου και ςυνεπϊσ
δθμιουργείται ςυγκριτικό πλεονζκτθμα εισ βάροσ νζων υποψθφίων, πρόκειται για ζναν ιδιαιτζρωσ
αςυνικιςτο όρο ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, ο οποίοσ ανατρζπει το κεμζλιο τθσ κοινοπρακτικισ μορφισ
ςυνεργαςίασ50 και ενδζχεται να δθμιουργιςει φραγμοφσ ειςόδου ςτθν αγορά. Δεν κεωρείται πωσ θ
εταιρικι μορφι τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ μπορεί να υποκαταςτιςει τθν κοινοπρακτικι ςυνεργαςία,
δθλαδι πωσ κα μποροφςαν εφκολα οι ενδιαφερόμενοι να ςχθματίςουν κοινό εταιρικό ςχιμα με τθ μορφι
τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ. Σο τελευταίο απαιτεί μακροχρόνιο ςχεδιαςμό και υπόκειται ςε διαφορετικζσ
άλλο αδειοδοτικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ θ κοινοπραξία είναι όχθμα ςυνεργαςίασ περιοριςμζνθσ χρονικισ
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προοπτικισ, θ οποία ςυςτινεται με απλι, άτυπθ ςφμβαςθ51. Επιπλζον δεν διακρίνεται άλλο ειδικι
αιτιολογία του ςυγκεκριμζνου όρου.
Ο όροσ 9.3.3. τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τον οποίο για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται
εμπειρία τριϊν (3) διαδοχικϊν ετϊν κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δζκα (10) ετϊν ςε λιμάνια παρόμοια
με το λιμάνι του Πειραιά, αναδεικνφει τθν πικανι αντιανταγωνιςτικι ςυμπεριφορά. Λαμβάνοντασ ωσ
δεδομζνο, πωσ παρόμοιων δεδομζνων λιμάνι δεν υφίςταται ςιμερα ςτθν ελλθνικι επικράτεια και ότι θ
τελευταία φορά, που παραχωρικθκε θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ιταν το ζτοσ 2008, δθλαδι ακριβϊσ 10
χρόνια πριν52, περιορίηεται ςθμαντικά θ δυνατότθτα νζων εγχϊριων παικτϊν να διεκδικιςουν τθν είςοδό
τουσ ςτθν ςχετικι αγορά. Σαυτόχρονα όμωσ ο όροσ αυτόσ δφναται να δϊςει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα
μόνον ςτον ζωσ ςιμερα ανάδοχο53, ενϊ δεν προκφπτει ποιοι παράγοντεσ υπαγορεφουν τθν ανάγκθ για τον
ςυγκεκριμζνο όρο, με αποτζλεςμα ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ να οδθγεί ςε παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ.

Δ. υνολικό υμπζραςμα
Η υπό κρίςθ διακιρυξθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. πάςχει από τθ ςκοπιά του δικαίου του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ
και από τθ ςκοπιά του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Ειδικότερα:
α) Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν υποχρεοφται να εφαρμόςει το κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ
δθμόςιων ςυμβάςεων / ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ.
β) Η ανάκεςθ από τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αποβλιτων που προζρχονται από πλοία
εμπίπτει ςτο κανονιςτικό πλαίςιο του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017.
γ)

Η διακιρυξθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. προβλζπει τθν ανάκεςθ ςε ζναν μόνο ανάδοχο και παραβιάηει εξ’ αυτοφ
του λόγου τισ διατάξεισ του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017, κακϊσ δεν ζχει τθρθκεί καμία εκ των
προβλεπόμενων υποχρεϊςεων δθμοςίευςθσ ςχετικά με τον περιοριςμό του αρικμοφ των αναδόχων.

δ) Η διακιρυξθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. προβλζπει τθν ανάκεςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν για δεκαπζντε (15) ζτθ
και παραβιάηει και εξ’ αυτοφ του λόγου τισ διατάξεισ του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017.
υνεπεία των ανωτζρω παραβιάςεων ςφμφωνα με το Άρκρο 105 παρ. 23 και 27 θ όλθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία μπορεί να ςυνεχιςτεί μόνον εφόςον τθρθκοφν οι προβλζψεισ του νόμου, διαφορετικά πρζπει
να παφςει. Ακόμα όμωσ και αν ικελε κεωρθκεί ότι θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν καταλαμβάνεται από τισ διατάξεισ του
Άρκρου 105 του Ν.4504/2017, εν πάςει περιπτϊςει ιςχφουν τα ακόλουκα:
ε)

Οι όροι τθσ διακιρυξθσ ελζγχονται επιπλζον ωσ προσ το εάν περιζχουν ςτοιχεία, τα οποία δφνανται να
οδθγιςουν ςε ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά διαχείριςθσ αποβλιτων μζςω μθ νόμιμθσ
ςυμπεριφοράσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ςτ) Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί δεςπόηουςα επιχείρθςθ με τθν ζννοια των άρκρων 102 ΛΕΕ και 2 του
Ν.3959/2011. Ωσ μονοπωλιακι δεςπόηουςα επιχείρθςθ υπζχει ειδικι ευκφνθ να μθν ςτρεβλϊνει τον
ανταγωνιςμό και επίςθσ ωσ αποκλειςτικι διαχειρίςτρια των υποδομϊν του λιμζνοσ Πειραιϊσ
αποτελεί διαχειρίςτρια βαςικϊν διευκολφνςεων.
η)

Η επιχείρθςθ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ζχει εκ του ειδικότερου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου του Ν.4404/2016 ευκφνθ να
προάγει τον Ανταγωνιςμό κατ’αναλογίαν του άρκρου 11.3 Π. Η εκτίμθςθ τθσ αντι-ανταγωνιςτικισ
ςυμπεριφοράσ άλλο-αναδιατφπωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. κρίνεται μζςα από το πρίςμα του ειδικοφ
κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ λιμζνων54.

θ) Η πρόβλεψθ ενόσ μόνο αντιςυμβαλλόμενου ςε ςυνδυαςμό με τθ μακροχρόνια ςυμβατικι διάρκεια
τείνουν να δθμιουργιςουν εμπόδια ειςόδου ςτθν εν λόγω περαιτζρω αγορά και ζτςι να
λειτουργιςουν παρεμποδιςτικά ςτον ανταγωνιςμό. υνιςτοφν ωσ εκ τοφτου, υπό προχποκζςεισ,
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πικανι καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ δεςπόηουςασ κζςθσ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πικανϊσ
παράβαςθ των άρκρων 102 ΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011.
κ) Περαιτζρω, οι απαιτιςεισ ςυγκεκριμζνθσ εταιρικισ δομισ και προθγοφμενθσ εμπειρίασ ςε αντίςτοιχθ
του λιμζνοσ Πειραιά αγορά, δεδομζνθσ τθσ δομισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ τείνουν επίςθσ να
δθμιουργιςουν εμπόδια ειςόδου ςτθν εν λόγω περαιτζρω αγορά και ζτςι να λειτουργιςουν
παρεμποδιςτικά ςτον ανταγωνιςμό. υνιςτοφν ωσ εκ τοφτου, υπό προχποκζςεισ, πικανι
καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ δεςπόηουςασ κζςθσ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πικανϊσ παράβαςθ
των άρκρων 102 ΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011.
ι)

Η πρόβλεψθ περί παροχισ τθσ υπθρεςίασ μόνον από ζνα ανάδοχο ςτθ ςχετικι αγορά, χωρίσ να
τεκμθριϊνεται, ςφμφωνα με το Άρκρο 6 του Κανονιςμοφ ΕΕ 352/2017, ο λόγοσ αυτισ τθσ επιλογισ,
κρίνεται προβλθματικι και αντίκετθ με το πνεφμα και τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ ΕΕ 352/2017.

ια) Συχόν ςφμβαςθ που κα ςυνάπτετο, πριν τθν 24θ Μαρτίου 2019, με όρουσ που δεν βρίςκονται ςε
ςυμφωνία με το πλαίςιο που κζτει ο Κανονιςμόσ ΕΕ 352/2017, κρίνεται ότι καταςτρατθγεί το πνεφμα
και τισ διατάξεισ αυτοφ. Δθλαδι αςκείται καταχρθςτικά και κατά παραβίαςθ του Άρκρου 21 του
Κανονιςμοφ, το δικαίωμα τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., κακότι ςτθ διακιρυξθ
προβλζπεται πρόταςθ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεωσ, θ οποία χρονικά κα εκτείνεται πζραν ακόμθ και τθσ
1θσ Ιουλίου 2025, προκεςμίασ που κζτει ο Κανονιςμόσ για τθν πλιρθ εφαρμογι του ςε όλεσ τισ
ςυμβάςεισ των φορζων διαχείριςθσ λιμζνων.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
α) τθν απόςυρςθ τθσ προκιρυξθσ με τίτλο «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν πλιρουσ διευκόλυνςθσ παραλαβισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που
προςεγγίηουν τθ λιμενικι ηϊνθ αρμοδιότθτασ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. δια τθσ χριςεωσ μιασ
αδειοδοτθμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ μονάδασ διαχείριςθσ αποβλιτων» - «CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE PROVISION OF COMPLETE FACILITIES SERVICES FOR THE RECEPTION OF SOLID WASTE AND CARGO
RESIDUES OF SHIPS APPROACHING PPA PORT ZONE BY USE OF A LICENSED INTERGRATED WASTE
MANAGEMENT INSTALLATION» από τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε., προσ εναρμόνιςθ με το εκνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο,
ςφμφωνα με τθν ανωτζρω υπαγωγι
και
β) τθν περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ προςικουςασ εφαρμογισ των διατάξεων του Άρκρου 12 τθσ Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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1.

Για το ςχετικό market economy purchaser test βλ. Μαρίνοσ, Θεωρία § Πράξθ Διοικθτικοφ Δικαίου,
2011, ςελ. 3.

2.

Βλ. Κομνθνόσ/Λιανόσ, ςε: Σηουγανάτοσ, Δίκαιο του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ, ςελ. 476 και κατωτζρω
ςχετ. με τθν ειδικι ευκφνθ τθσ μονοπωλιακισ επιχείρθςθσ.

3.

Ζτςι ςχετικά με τθ διαδικαςία για τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Ράικοσ, Δίκαιο Δθμοςίων
υμβάςεων, Βϋ ζκδοςθ, ςελ. 338. Ακριβϊσ ζτςι και Γεωργιάδθσ, Γενικζσ Αρχζσ Αςτικοφ Δικαίου, § 33,
αρ. 47, όπου ωσ ζναρξθ οποιαςδιποτε διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ιδιωτικοφ χαρακτιρα κεωρείται θ
πρόςκλθςθ (προκιρυξθ) εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τον ενδιαφερόμενο.

4.

Η ματιά του νομοκζτθ ςτον Κανονιςμό 2017/352 φαίνεται και από τθν παραπομπι ςτον Κανονιςμό
αυτό ςτο πλαίςιο αιτιολόγθςθσ του προθγοφμενου άρκρου του ίδιου νόμου. Βλ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
ςτο ςχζδιο νόμου «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Τπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα
πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ», ςελ. 23.

5.

Βλ. ςχετικά Haltern, Europarecht, ςελ. 284.

6.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ςτο ςχζδιο νόμου «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν
ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ
διατάξεισ», ςελ. 24.

7.

Βλ. ςχετικά Μαρίνοσ, Η πρόςβαςθ ςε ενεργειακό δίκτυο, ςελ. 210επ.

8.

Κομνθνόσ/Λιανόσ, ςε: Σηουγανάτοσ, Δίκαιο του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ, ςελ. 484επ.

9.

High Court of Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport Operatons Ltd, ςκ. 50.

10. ΕΠΑΝ 428/V/2009, Α3.
11. απόφαςθ τθσ 3θσ Οκτωβρίου 1985 ςτθν υπόκεςθ 311/84, Télémarketng, ςκ. 18.
12. ΕΠΑΝ 428/V/2009, Α3.
13. ΕΠΑΝ 428/V/2009, Α3.
14. Clearstream κατά Επιτροπισ, T-301/04, ςκ. 132.
15. Κομνθνόσ/Λιανόσ, 493, καιdeHautecloque, EUCompettonLawandEnergyMarkets, παρ. 3.386.
16. Μαρίνοσ, Η πρόςβαςθ ςε ενεργειακό δίκτυο, ςελ. 245.
17. Για το χαρακτιρα αυτό του ρυκμιςτικοφ δικαίου βλ. Δελλισ, Κοινι Ωφζλεια κια Αγορά, αρ. 727.
18. Αυτό το ςκοπό του ρυκμιςτικοφ δικαίου τονίηει ο Massing, Soll das Recht der Regulierungsverwaltung
übergreifend geregelt werden?, D11.
19. Βλ. ςχετικά Μικρουλζα, Η κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ του άρκρου 2 Ν.703/1977, ΧρΙΔ Σ/2006,
ςελ. 24. Βλ. καιT-301/04 - ClearstreamvCommission, παρ. 147.
20. Ζτςι Μαρίνοσ, Η πρόςβαςθ ςε ενεργειακό δίκτυο, ςελ. 220
21. Βλ. Μαρίνοσ, Η πρόςβαςθ ςε ενεργειακό δίκτυο, ςελ. 230 με περ. παραπομπζσ.
22. Αναφορικά με τουσ διαχειριςτζσ των δικτφων μεταφοράσ φυςικοφ αερίου και τθν προβλθματικι
ανοίγματοσ τθσ επόμενθσ αγοράσ (εγχϊρια χονδρικι αγορά), βλ. DG Competton Reporton Energy
SectorInquiry Ι, παρ. 203.
23. Απόφαςθ 555/VII/2012, παρ. 121 (ΔΕΦΑ).Βλ. και Σριανταφυλλάκθσ, Δίκαιο του Ελεφκερου
Ανταγωνιςμοφ, ςελ. 228.
24. Μαρίνοσ, Η πρόςβαςθ ςε ενεργειακό δίκτυο, ςελ. 229.
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25. Μαρίνοσ, Η πρόςβαςθ ςε ενεργειακό δίκτυο, ςελ. 217επ.
26. Απόφαςθ 555/VII/2012, παρ. 169.
27. Απόφαςθ 555/VII/2012, παρ. 170.
28. Απόφαςθ 555/VII/2012, παρ. 172.
29. Βλ. Irish Contnental Group v./ CCI Morlaix, ςκ. 60.
30. Aéroports de Paris contre Commission des Communautéseuropéennes, T-128/98, ςκ. 164.
31. Απόφαςθ 555/VII/2012, παρ. 174.
32. Βλ. απόφ. IV/34.689 - Sea Containers v. Stena Sealink - Interim measures.
33. Σθν διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ εξειδίκευςθ των επιμζρουσ όρων πρόςβαςθσ ορίηει και το
Bundeskartellamt, BKartA, 164/01, ςελ. 12
34. φμφωνα με τον Μαρίνο (Η πρόςβαςθ ςε ενεργειακό δίκτυο, ςελ. 211) θ απαγόρευςθ διακρίςεων
εξειδικεφει τθν απαγόρευςθ αυκαίρετθσ διακριτικισ μεταχείριςθσ που υπζχει κάκε δεςπόηουςα
επιχείρθςθ.
35. COMP/38.173 — Κοινι πϊλθςθ των δικαιωμάτων μετάδοςθσ των αγϊνων του πρωτακλιματοσ τθσ
πρϊτθσ εκνικισ κατθγορίασ, ςκ. 26.
36. Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ 2009/C45/02, ςκ. 17, 36.
37. De Hautecloque, EU Competton Law and Energy Markets, παρ. 3.418.
38. DG Competton Report on Energy Sector Inquiry Ι, ςελ. 7.
39. Αυτό είναι το κακοριςτικό επιχείρθμα τθσ παρόμοιασ με τθν παροφςα υπόκεςθ ενϊπιον του
βρετανικοφ High Court of Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport Operatons Ltd,
ςκ. 121. Βλ. εδϊ ακόμθ Μαρίνοσ, Δίκαιο ανταγωνιςμοφ, δίκαιο δθμοςίων διαγωνιςμϊν και προςταςία
επιχειρθματικϊν απορριτων, Θεωρία § Πράξθ Διοικθτικοφ Δικαίου, 2011, ςελ.5.
40. Βλ. Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, COM(2013) 295 fnal, παρ. 3.2.
41. Βλ. Case COMP/B-1/37966 .Distrigaz, παρ. 30 και 37.
42. Σο ςκεπτικό αυτό ζχει ςθμαςία μόνον εκτόσ πεδίου ιςχφοσ του άρκρου 105 του Ν.4504/2017, αφοφ
ςτο πλαίςιο ιςχφοσ του τθν ςυγκεκριμζνθ ςτάκμιςθ ζχει πραγματοποιιςει ο νομοκζτθσ, ο οποίοσ
ζκεςε το όριο των 5 ετϊν.
43. Σο μόνο ςτοιχείο που προκφπτει εν προκειμζνω από τθ διακιρυξθ είναι το capex για τθν καταςκευι
τθσ αναγκαίασ υποδομισ, ενϊ δεν προκφπτει για παράδειγμα το χρονικό διάςτθμα απόςβεςθσ αυτοφ
του κόςτουσ ανάλογα με το αναμενόμενο κζρδοσ, οφτε βζβαια υπάρχουν ςτοιχεία ςχετικά με το αν
πρόκειται για υποδομι, τθν οποία ζνασ εξειδικευμζνοσ ανάδοχοσ διακζτει οφτωσ ι άλλωσ κλπ.
44. Πρζπει εδϊ να τονίςουμε, πωσ θ εφαρμογι των άρκρων 102 ΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011 δεν
απαιτοφν τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνου αντιανταγωνιςτικοφ αποτελζςματοσ ι ηθμίασ για τον
καταναλωτι. Αρκεί θ τάςθ τθσ ςυμπεριφοράσ να επιφζρει αντίςτοιχα αποτελζςματα. Βλ.
Κομνθνόσ/Λιανόσ, ςε: Σηουγανάτοσ, Δίκαιο του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ, ςελ. 480.
45. Competton for the market - competton in the market, βλ. χετικά με το επιχείρθμα αυτό High Court of
Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport Operatons Ltd, ςκ. 117.
46. ΔΕΕ C-324/98, Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, ςκ. 61 βλ.
καιΔΕΕ C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur,,ςκ. 31. Με τθν απόφαςθ Telaustria το Δικαςτιριο
διαπίςτωςε για πρϊτθ φορά, πωσ οι γενικζσ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ
εφαρμόηονται και ςε διαδικαςίεσ, όπου δεν εφαρμόηεται το κανονιςτικό πλαίςιο για τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
47. Βλ. Δελτίο τφπου από 12.10.2004,
htp://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemiteilungen/2004/12110120041D
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SD1eng.html?nn=3591568 : Bundeskartellamt welcomes opening-up of DSD to more competton.
χετικά με τθν ίδια υπόκεςθ βλ. και OECD, Competton in bidding makets, ςελ. 125, 1.3.1.
48. Case No COMP/M.1630 Air Liquide / BOC, ςκ. 144.
49. Ζτςικαι High Court of Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport Operatons Ltd, ςκ.
117: “Theresore the tender proiess must be aimed at identsying the bid whiihofers the best terms to
iustomers rather than on who ofers the highest see to the entty awarding the ioniession”.
50. Βλ. ςχετικά Γεωργιάδθσ, Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μζροσ ΙΙ, § 36, αρ. 6.
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