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 ΘΕΜΑ 5ο Εξοπλισμός Ασφαλείας Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
 

Την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 88η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – Ιάσονα 
Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της 
Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρούσα Εισήγηση, φέρεται ενώπιον 
του Διοικητικού Συμβουλίου το από 28.01.2019 (ΡΑΛ 89/28.01.2019) ηλεκτρονικό μήνυμα της 
εταιρείας […], με το οποίο απηύθυνε αίτημα στην Αρχή για διενέργεια νομικού ελέγχου επί του με 
αρ. πρωτ. 334/18.01.2019 προκηρυχθέντος διαγωνισμού της ΟΛΗ Α.Ε. (19PROC004351934 2019-
01-18).  

Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 25ης Αυγούστου 2021 Εισήγησή του.  

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 18.01.2019 η ΟΛΗ Α.Ε. εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 333/2019 Προκήρυξη ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας για τις Ανάγκες του 
ΟΛΗ Α.Ε.».  

2) Στις 18.01.2019 η ΟΛΗ Α.Ε. εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 334/2019 Διακήρυξη ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας για τις Ανάγκες του 
ΟΛΗ Α.Ε.». 

3) Στις 28.01.2019, ελήφθη το από 28.1.2019 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 89/28.1.2019) ηλεκτρονικό μήνυμα 
της εταιρείας [..], με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή η διακήρυξη του διαγωνισμού της ΟΛΗ 
ΑΕ με αρ. πρωτ. 334/18.01.2019 (19PROC004351934 2019-01-18) και ζητήθηκε ο νομικός 
έλεγχος της διακήρυξης. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Οι διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27.05.2016)  «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 108, 112 και 114, όπως ισχύουν. 

2) Οι διατάξεις του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α’/27.06.2001) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - 
Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» και ιδίως οι 
διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου. 

3) Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α’/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 24 

4) Οι διατάξεις του ν. 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α’/28.02.2019) «Για την κύρωση των Συμβάσεων 
Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών 
Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» και η από 30.1.2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία. 

5) Οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/09.03.1999): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
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6)  Οι διατάξεις του ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ 28/Α’/24.02.2016) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση 
Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

7) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ 299/Υ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017) «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) 
εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)». 

8) Η υπ’ αριθμ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ 477/Υ.Ο.Δ.Δ./23.08.2018) «Ορισμός ενός (1) εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.)». 

9) Η υπ’ αριθμ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ 319/Υ.Ο.Δ.Δ./27.04.2020) «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)  

10)  Η υπ’ αριθμ. 329/2017 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΦΕΚ 1923/Β’/02.06.2017) 
«Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων». 

11)  Η υπ’ αριθμ. 330/2017 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΦΕΚ 1923/Β’/02.06.2017) 
«Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», ιδίως το άρθρο 5.  

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης απόφασης: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής – Νομικό πλαίσιο 

Ι. ν.4389/2016 άρθρα 108 επ.   

ΙΙ. ν.4597/2019 – [..] (ΦΕΚ 35/Α’/28.02.2019) 

ΙΙΙ.  Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Β. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχής – Νομικό πλαίσιο 

Ι. ν.4389/2016 άρθρα 108 επ. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 108 (Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων) προβλέπεται ότι:  

«1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), 
η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των 
σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος και 
συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως ισχύει, και η εκεί προβλεπόμενη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό νομικό 
πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
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υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων την καταργούμενη 
Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν.4150/2013 (Α΄ 102). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 112 (Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται 
ότι:  

«1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: 
α) την εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: αα) επί των τελών και 
χρήσεων λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, β) τη 
διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων 
διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, γ) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες 
αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας 
ζώνης και συναφή ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα 
διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς 
εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό 
των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της 
συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, δ) τη συνεργασία με την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον 
κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής 
τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της εν λόγω  
συνεργασίας, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέματα 
ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις 
ρυθμίσεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι 
διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού που της 
απονέμονται από την κείμενη νομοθεσία. 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) την 
επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων 
νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε 
συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ιδίως την 
υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εισηγήσεων ως προς την 
απλούστευση, τη διαφάνεια και την, κατά περίπτωση, εναρμόνιση των τελών κοινού 
ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιμένων με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, γ) την 
έκδοση Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς της, δ) 
την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στις αρμοδιότητές της, ε) τη γνωμοδότηση κατόπιν 
σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων περιλαμβανομένων και μέτρων για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος, στ) την εισήγηση προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την 
άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις 
Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του. 3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων 
της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i) να ενεργεί αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και όρους Συμβάσεων 
Παραχώρησης ή νόμων που τις κυρώνουν.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 114 (∆ιερεύνηση καταγγελιών) προβλέπεται ότι: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα 
αρμοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και ο 
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τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς της. Η 
Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα 
συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις 
παράβασης, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο αρχείο. Οι καταγγελίες 
αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως εντός το αργότερο πέντε (5) μηνών από την 
υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι 
εντεταλμένοι προσωρινά σε άσκηση δημόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώσουν, χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και 
σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς της. 2. Καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται στο αρχείο με πράξη 
του Προέδρου της, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας, μέσα σε προθεσμία 
πέντε μηνών από την υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης 
ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρμοδίως μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία. 3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. 
που ορίζονται στον παρόντα νόμο, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν 
Αντιπρόεδρος, μπορεί να ζητά με έγγραφο κάθε διαβάθμισης πληροφορίες από επιχειρήσεις, 
ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο 
αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός της αίτησης, η 
προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται 
σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες. Με τα οριζόμενα στην 
παρούσα παράγραφο, δεν θίγονται οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου για τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Τα μέλη και στελέχη της Ρ.Α.Λ. υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας 
στοιχείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια και ετέθησαν υπόψη τους. 4. Με την επιφύλαξη 
ειδικών νόμων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεμύθειας, όλες οι δημόσιες αρχές και τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράμουν τη 
Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 5. Σε 
περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση 
πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή 
ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει, για κάθε παράβαση, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ, έως και δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις και 
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για 
λοιπά νομικά πρόσωπα. Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να 
περιγράφει επαρκώς την πλημμέλεια στη συμπεριφορά του ελεγχόμενου προσώπου.». 

Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να 
εξετάσει και να λάβει απόφαση επί της εν θέματι υπόθεσης.  

ΙΙ. ν.4597/2019   

Με το άρθρο 1 του ν.4597/2019 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα 
προσαρτήματα της, η από 30/01/2003 συναφθείσα Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., της οποίας η διάρκεια ορίζεται στα εξήντα 
(60) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.  

ΙΙI. Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
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Με την υπ’ αριθμ. 330/2017 απόφαση της Αρχής, υιοθετήθηκε ο «Κανονισμός διερεύνησης 
καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017).  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (Καταχώριση - Αξιολόγηση καταγγελίας) προβλέπεται ότι:  

«1. Η καταγγελία καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και αξιολογείται από την Ρ.Α.Λ. το αργότερο εντός 
χρονικού διαστήματος πέντε (5) μηνών από την υποβολή της. Προς το σκοπό αυτό διαβιβάζεται με 
πράξη του Προέδρου της Ρ.ΑΛ. η καταγγελία σε εισηγητή, ο οποίος μετά την διεξαγωγή σχετικής 
έρευνας υποβάλλει την εισήγηση του στη Ρ.Α.Λ.. 2. Η Ρ.Α.Λ. με απόφαση της, αξιολογεί αν τα 
στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις 
παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, ή αν η 
καταγγελία κρίνεται προφανώς αβάσιμη ή αόριστη ή ότι ασκήθηκε κατά τρόπο καταχρηστικό, 
τίθεται με απόφαση της Ρ.Α.Λ. στο αρχείο. 3. Καταγγελίες περί θεμάτων που δεν εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με βάση τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016 ή της 
εκάστοτε ισχύουσας για τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. νομοθεσίας, τίθενται στο αρχείο με πράξη του 
Προέδρου της ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας. 4. Η προθεσμία κρίσης για 
το αν η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. είναι πέντε (5) μήνες από την υποβολή 
της. Εάν κατά την αξιολόγηση προκύψει ότι η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης 
ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής, η Ρ.Α.Λ. οφείλει να την διαβιβάσει αρμοδίως εντός  
της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε(5) μηνών. 5. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να 
καθιερωθεί σύστημα κριτηρίων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σοβαρότητα ή τον επείγοντα χαρακτήρα 
υποθέσεων, ούτως ώστε να διενεργείται κατά προτεραιότητα η εξέταση των καταγγελιών. 6. Μέχρι 
την στελέχωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων της Ρ.Α.Λ. η ανωτέρω αξιολόγηση γίνεται με 
πράξη της Ρ.Α.Λ.» 

Β. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου A.E. (ΟΛΗ Α.Ε) προήλθε από μετατροπή του ΝΠΔΔ Λιμενικού 
Ταμείου Ηρακλείου σε ανώνυμη εταιρεία σε εκτέλεση ρητής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 
εικοστού πρώτου του ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001). Με τη Σύμβαση Παραχώρησης 
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΗ Α.Ε., η ΟΛΗ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός φορέας διοίκησης και 
εκμετάλλευσης της καθορισθείσας Χερσαίας και Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης αρμοδιότητάς της. 

Στις 18.01.2019, η ΟΛΗ Α.Ε. εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 334/2019 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας για τις Ανάγκες του ΟΛΗ Α.Ε.» για την 
οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΛ αίτημα νομικού ελέγχου από την εταιρεία […]. 

Όπως κατέστη σαφές από την παράθεση του νομικού πλαισίου, ήτοι κατά το νόμο ζητημάτων, τα 
οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής, η Αρχή δύναται εντός των ρηθέντων αρμοδιοτήτων 
της να διαπιστώνει μια πραγματική κατάσταση, η οποία αφορά την εκτέλεση, ερμηνεία των 
δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων Παραχώρησης, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων σε 
σχέση με τους κανόνες του ανταγωνισμού.   

Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας [..] 
προωθείται προς την Αρχή η διακήρυξη της ΟΛΗ ΑΕ και αναζητάται από τις υπηρεσίες της Αρχής η 
διενέργεια νομικού ελέγχου της επισυναπτόμενης διακήρυξης.  

Ωστόσο, η εξέταση της ουσίας της διαφοράς, που προέκυψε στο πλαίσιο διαγωνισμού για την 
προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, […] καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη δεδομένου ότι η 
καταγγελία εξαντλείται σε ένα αόριστο και γενικόλογο αίτημα «νομικού ελέγχου από τις 

ΑΔΑ: 6ΜΒ646Μ445-ΛΕΨ



7 
 

Υπηρεσίες» της Αρχής, ενώ το σύνολο του φακέλου δεν συνοδεύεται από οποιοδήποτε έγγραφο, 
πέρα της διαβιβασθείσας διακήρυξης διαγωνισμού.  

Συνακόλουθα, για την εν λόγω υπόθεση - καταγγελία, έλκεται σε εφαρμογή το άρθρο 5 του 
Κανονισμού διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σύμφωνα με το οποίο η 
Ρ.Α.Λ. με απόφαση της, αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον 
καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Εάν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν 
ενδείξεις παράβασης, ή αν η καταγγελία κρίνεται προφανώς αβάσιμη ή αόριστη ή ότι ασκήθηκε 
κατά τρόπο καταχρηστικό, τίθεται με απόφαση της Ρ.Α.Λ. στο αρχείο. 

Περαιτέρω, κατόπιν αυτεπάγγελτης αναζήτησης του Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης και 
Γνωμοδοτήσεων της Αρχής στις υπάρχουσες πηγές τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας του 
δημοσίου τομέα (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), προέκυψε ότι έχει 
συναφθεί η με αρ. πρωτ. 5106/20.08.2019 σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού ασφάλειας για τις 
ανάγκες της ΟΛΗ ΑΕ (19SYMV005469494 2019-08-25), σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 334/2019 
διακήρυξης. Επομένως, παρέλκει η αναζήτηση απόψεων και περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη θέση στο αρχείο δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 2 του Κανονισμού Διερεύνησης Καταγγελιών, της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 89/28.01.2019 επιστολής της [..], για τους ανωτέρω λόγους. 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Αθανάσιος Τουρουνίδης 
 

ΑΔΑ: 6ΜΒ646Μ445-ΛΕΨ


		2021-09-07T10:24:47+0300
	Athens




