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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν   

 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr 
   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 41/2023 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1 0 7 η  

 
ΘΕΜΑ 5: Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα 

με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 8). 

 
 

Στις 27 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 107η Συνεδρίαση, δια ζώσης ή μέσω 

τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, 

προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ: 

1. Κουφός Γ. Παναγιώτης               Εισηγητής  

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η  Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

 

1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος  

2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος 

3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης 

4. Πολέμης Ε. Διονύσιος 

5. Καμπούρης Γ. Φίλιππος 

6. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς (μέσω τηλ/ψης) 

7. Σταύρου Δ. Πέτρος 

8. Κουμπαράκης Δ. Γιώργος 

Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το υπ’ αρ. πρωτ.  3000.0/14073/2022 έγγραφο με θέμα 

«Υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», στο οποίο ο 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά την υποβολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, εισηγήσεων εκ μέρους της Αρχή επί εκάστης αναφερόμενης σε αυτά 

υποθέσεως, δυνάμει των άρθρων 108-126 του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ιδίως των διατάξεων του 

άρθρου 112, παρ. 2, και 132 του ίδιου ως άνω νόμου, ως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του 

ν.4770/2021 (Α’ 15). 

Ο Εισηγητής κ.   Αγουρογιάννης Π. αναπτύσσει την από 24.01.2023 Εισήγησή του, που αφορά το 

ανωτέρω έγγραφο. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και τη 

σχετική Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Ο Ν. 4389/2016 (Α΄94), και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΔ΄ «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4389/2016» και τα αρ. 48 «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ. - Τροποποίηση των 

άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016». 

• Ο Ν. 4522/2018 (Α’ 39) «Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Θ. 

(κύρωση τροποποίησης – κωδικοποίησης)». 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης:  

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Επί των Καταγγελιών  
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Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Σύμφωνα , με την παρ. 1 του άρ. 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του Ν. 

4389/2016 προβλεπόταν ότι : «1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή της 

αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα 

δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής : α) […] β) Όταν η αμφιβολία 

αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, 

αυτή επιλύεται ως εξής : αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης ή εποπτείας και 

ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης 

αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ.» και 

σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου. «3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού 

Δημοσίου και κάθε άλλη αρμοδιότητά του που είναι συναφής με τη Σύμβαση Παραχώρησης και 

δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον 

παρόντα ή άλλο νόμο. 4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις διατάξεις του παρόντος, δεν 

θίγουν  ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις Παραχώρησης και ερμηνεύονται 

υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη 

Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη 

ειδικότερων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου.». 

Αντιστοίχως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4522/2018 (Α’ 39), με τον οποίο 

κυρώνεται και κωδικοποιείται η σύμβαση παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου Ο.Λ.Θ., στην Ρ.Α.Λ. 

απονέμονται οι παρακάτω αρμοδιότητες «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2 - Εξουσίες και Αρμοδιότητες της ΡΑΛ 

(α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης 

στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης- 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις 

παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον 

λιμενικό τομέα, (β) Η διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων 

διαχείρισης, (γ) Η διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επ` αυτών σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, (δ) Η υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση 

προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των 

σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, (ε) Η παρακολούθηση της 

εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του 

συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, 

(στ) Η εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής της 
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αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 

εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό, (ζ) Η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, 

διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, 

προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, (η) Η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών 

για θέματα σχετικά με την διαδικασία αριθμητικού προσδιορισμού και υπολογισμού, επιβολής και 

είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις 

παραχώρησης, καθώς και η τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων 

των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής των εν λόγω κυρώσεων, (θ) Η γνωμοδότηση 

επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών 

λιμενικών υποδομών, (ι) Η πρόταση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής νέων 

νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς του (ια) Η άσκηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης στο 

όνομα και για λογαριασμό του (ιβ) Η γνωμοδότηση κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων – περιλαμβανομένων μέτρων 

για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος. (ιγ) Η λήψη έκτακτων 

προσωρινών μέτρων σε περίπτωση παράβασης, η οποιά ενέχει δυνητικά σοβαρή απειλή για το 

δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια ασφάλεια.» 

Επομένως, η Ρ.Α.Λ. κρίνεται αρμόδια να εξετάσει την εν λόγω υπόθεση,  και συναφώς να 

γνωμοδοτήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αποστολής σχετικού 

αίτημα για την παροχή εισήγησης εκ μέρους της Ρ.Α.Λ. κατ’ άρ. 112, παρ. 2 και 132, Ν. 4389/2016, 

ως ισχύουν, μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4770/2021..  

 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

1.1.Η λειτουργία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ν. 4522/2018 (Α’ 39) 

«Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ (κύρωση τροποποίησης – 

κωδικοποίησης)» και ιδιαίτερα από το άρθρο 5 αυτής στο οποίο ορίζεται ότι: «1. Από την έκδοση 

του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακαλούνται, 

καταργούνται ή στερούνται ισχύος: α) διατάξεις νόμων με ειδική εφαρμογή στην «Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, υπό τη μορφή της 

προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο βαθμό που απονέμουν 

αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» να υιοθετεί, 

να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και 
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κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του ν. 390/1914, 

των νομοθετικών διαταγμάτων 4463/1930, 2551/1953, 449/1970 ή/και 377/1974, όπως ισχύουν, 

β) … γ) … δ) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της «Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» από ιδιωτικό οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το «δημόσιο τομέα», τις 

«επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» ή/και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα 

από το Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δεν εφαρμόζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα), ε) … στ) … 2… 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» θα έχει το 

δικαίωμα να ασκεί αποκλειστικά και μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 

ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.».  

1.2 Περαιτέρω στο άρθρο 9 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «9. 1. Η «Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση έργων και για την παροχή 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της 

από τη Σύμβαση Παραχώρησης… 2. Κατά τη διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλομένων για τους 

σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» 

υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της 

απαγόρευσης διάκρισης. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζονται και δεν 

περιορίζονται από όποιους τυχόν σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς ήθελε υιοθετηθούν από την 

«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ούτε και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της 

«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση 

Παραχώρησης. 3. … 4. Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των 

όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία των συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 της 

Σύμβασης Παραχώρησης, θα εκδικάζονται από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατά την τακτική 

διαδικασία, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία. 

1.3 Παράλληλα, σύμφωνα προς τη διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ιδίου ως άνω νόμου 

γίνεται μνεία ότι: «1. Με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

παρόντος νόμου, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δύναται να προκηρύττει 

διαγωνισμούς και να αναθέτει συμβάσεις έργων ως ιδιωτικές συμβάσεις, χωρίς να υποχρεούται να 

ακολουθήσει προς τούτο τυπικές διαδικασίες σύναψης (δημοσίων) συμβάσεων.» 

1.4 Τέλος στο άρθρο 7 της σύμβασης παραχώρησης (παράρτημα του ν. 4522/2018), οι 

υποχρεωτικές επενδύσεις με προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον 130.000.000 Ευρώ, «… 7.8 Έργα σε 

σχέση με υποχρεωτικές επενδύσεις α) θα δημοπρατούνται και θα ανατίθενται από τον ΟΛΘ 

σύμφωνα με διαδικασίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 12…» 
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3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟΥ 9 Ν. 4522/2018 (Α’ 39) 

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 9 του ν. 4522/2018 (Α’ 39) αρχές, έχουν τεκμηριωθεί από την θεωρία 

αλλά και την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελληνικών Διοικητικών 

δικαστηρίων ως ακολούθως: 

3.1 Η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής (βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL 

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 

25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα 

αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, 

SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).  Περαιτέρω επιβάλλεται η 

εφαρμογή των όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac 

Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, 

C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).  

3.2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής 

της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία 

στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να 

παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η 

δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο 

και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και 

επί ίσοις όροις έλεγχος τους αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση   (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης 

Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 

12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 1993, Επιτροπή 

κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, 

EU:C:2001:553, σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, σκέψη 

45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14, EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 

2002, UniversaleBau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-

538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, 
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EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, 

σκέψη 31).    

3.3. Εξάλλου, συνιστά ενωσιακή αρχή του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, η αποφυγή κάθε 

ανοικτής ή και συγκεκαλυμμένης διάκρισης και περιορισμού της ελευθερίας ισότιμης 

συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (πρβλ. ενδεικτικά ΔΕΕ, Απόφαση της 

5ης Δεκεμβρίου 1989, C-3/88, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1989, σ. 4035, σκ. 8 και Απόφαση 

της 3ης Ιουνίου 1992, C-360/89 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή Ι-1992, σ. 3401, σκ. 11). Ως εκ 

τούτου, το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής επάρκειας πρέπει να είναι συνδεδεμένο και ανάλογο προς 

το αντικείμενο της σύμβασης. Επομένως, το κατώτατο όριο της τεχνικής καταλληλόλητας, πρέπει 

να συνίσταται στα αναγκαία και κατάλληλα εκείνα χαρακτηριστικά, για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης, χωρίς να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτό (Βλ. ΕΑΑΔΗΣΥ, 

Κατευθυντήρια Οδηγία 13). Τα παραπάνω προκύπτουν και από την αρχή αναλογικότητας και της 

σχετικότητας των κριτηρίων επιλογής για την ανάθεση της σύμβασης με το αντικείμενο της 

σύμβασης, σε αντιστοιχία και με όσα σχετικώς ορίζει –ως άνω- το άρ. 75 παρ. 1 σε συνδυασμό με 

το άρθ. 18 παρ. 1 και 253 ν. 4412/2016 (βλ. και A.S. Graelis, Public Procurement and the EU 

Competition Rules (Hart 2015, 2η εκδ.) 6.ΙΙ.Α.vii)  

3.4. Διέπει την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων η αρχή του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, 

ο οποίος και μόνον αυτός, διασφαλίζει την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής, 

επιτρέποντας τη προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων με τους βέλτιστους ποιοτικά και 

οικονομικά όρους. Η εν λόγω θεμελιώδης αρχή ισχύει, τόσο στο επίπεδο της αναθέτουσας αρχής, 

όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων (σε δημόσιο διαγωνισμό) οικονομικών φορέων (ΔΕΕ, Απόφαση 

της 19.04.2012, C-549/10 κλπ). Υπό το πρίσμα της αρχής του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, τα 

κριτήρια επιλογής που θέτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, ακόμη και αν καταρχήν παρίστανται ως 

θεμιτά, δε θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποκλείουν υποψηφίους 

αναδόχους, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα και οι οποίοι, υπό άλλες ενδεχομένως 

προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν 

τον ανταγωνισμό. Από τα εθνικά δικαστήρια έχει κριθεί ότι τα προσόντα που σχετίζονται με την 

οικονομική επάρκεια και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες πρέπει να είναι συναφή 

ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ανάλογα με το σκοπό της, 

αλλά και να είναι πρόσφορα να οδηγήσουν σε διακρίβωση της ικανότητας των υποψηφίων (Βλ. 

ΣτΕ ΕπΑν 660/2002, 528/2002, 990/2003). Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων 

του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, συνάγεται ότι, οι Αναθέτουσες Αρχές, πριν την ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης, δύνανται να ελέγχουν την «ικανότητα» των οικονομικών φορέων για την εκτέλεση της 

σύμβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη τα περιοριστικώς αναφερομένα στην εν λόγω διάταξη 

ΑΔΑ: ΨΜΓ646Μ445-Ο95



8 
 

κριτήρια επιλογής αυτών, ήτοι σε σχέση με: α) την καταλληλόλητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Στην προκείμενη περίπτωση, η Αρχή κατέστη αποδέκτης ανώνυμης καταγγελίας δια του υπ’ αρ. 

πρωτ. 6000/15/2020 διαβιβαστικού εγγράφου της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) και του υπ’ 

αρ. πρωτ. 43297/30-1-2020 Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) 

σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε η εταιρεία Ο.Λ.Θ. στις 31.12.2019 

αναφορικά με το έργο επέκτασης της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα. Η ως άνω καταγγελία 

διαβιβάστηκε δια του υπ’ αρ. πρωτ. 1007/27.05.2021 εγγράφου της στον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και επί της οποίας δια του υπ’ αρ. πρωτ. 3000.0/14073/2022  ζητήθηκε από 

τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η κατάθεση εισήγησης σύμφωνα προς τις 

συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 112 παρ. 2 και 132 ν. 4389/2016 και άρθρου 1 του ν. 

4522/2018, ως ισχύουν.  

Δ. Επί των καταγγελιών 

Για τις αιτιάσεις στις οποίες καταλήγει η από 15-1-2020 ανώνυμη καταγγελία ήτοι, «… Για την 

αυθαίρετη καταστρατήγηση καθιερωμένων πρακτικών στα δημόσια έργα, την καταπάτηση των 

όρων του υγιούς ανταγωνισμού, Για την σκηνοθετημένη παράδοση των υγειών και εμπείρων 

εταιρειών 6ης τάξεως αμαχητί ως βορά στις εταιρείες ανώτερης τάξης, Για την φωτογραφική εύνοια 

σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία και καλύπτει το κριτήριο 

του ύψους κύκλου εργασιών από ενεργειακά έργα, τα οποία είναι και τα μόνα που προβάλει, Για 

την παραμόρφωση του ανταγωνισμού από εταιρεία που είναι ιδιωτική μεν αλλά εκμεταλλεύεται 

δημόσιο αγαθό…», η Αρχή προτείνεται να γνωμοδοτήσει ως ακολούθως:  

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως παραχωρησιούχος του Ελληνικού Δημοσίου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4522/2018. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρύθμιζε τις έννομες σχέσεις του 

Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης έχει καταργηθεί (βασική σκέψη 1.1).  

Η ανάθεση έργων υποδομής από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. λογίζεται ως ιδιωτική σύμβαση και όχι ως δημόσιο 

έργο (βασική σκέψη 1.3), ενώ το έργο για το οποίο υπεβλήθη η καταγγελία εντάσσεται στις 

υποχρεωτικές επενδύσεις του άρθρου 7 της σύμβασης παραχώρησης προϋπολογισμού 

τουλάχιστον 130.000.000 Ευρώ και ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 12 της 

σύμβασης Παραχώρησης (βασική σκέψη 1.4).  
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Αρμοδιότητα για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης της ιδιωτικής σύμβασης του καταγγελλόμενου 

έργου, έχουν αποκλειστικά τα πολιτικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατά την οριζόμενη στον 

νόμο διαδικασία (βασική σκέψη 1.3).  

Ενόψει μη εξειδίκευσης σε τι συνίσταται η επικαλούμενη παρανομία και χωρίς να επικαλείται 

διατάξεις εθνικού ή ενωσιακού δικαίου για τυχόν βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου ή των 

ανεξαρτήτων επενδυτών του ευρέος κοινού, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παραβιάζει 

τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης 

(βασικές σκέψεις 1.2 και 2). Η κατά τα ανωτέρω στοιχειοθετημένη επίκληση βλάβης προς 

θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος προς άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης απαιτείται 

τόσο κατά την προβολή λόγων που στρέφονται κατά συγκεκριμένων όρων της διακήρυξης όσο και 

κατά την προβολή λόγων που πλήττουν την εν γένει νομιμότητά της (βλ. ΕΑ 86/2018, 12-15/2018 

Ολομ. - πρβλ. ΕΑ 146-148/2016 Ολομ.). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Να τεθεί η καταγγελία στο αρχείο ως αόριστη, εκφεύγουσα της ρυθμιστικής αρμοδιότητας της 

Αρχής, εφόσον ερείδεται επί ζητημάτων αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων κατά τα 

οριζόμενα στο ν. 4522/2018 (Α’ 39) 

 

   Ο Πρόεδρος της 

    Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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