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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 213- 1371966  Fax: 213-1371888 

e-mail : info@raports.gr 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  27η 

ΘΕΜΑ 5ο: Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ Ανάδειξθσ Αναδόχου για τθν 
«Παραχϊρθςθ τθσ Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Τδατοδρομίου 
Λιμζνα Πατρϊν.  

 
 

τισ 30 Νοεμβρίου 2017, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 27θ 
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. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά Μζλθ, 
χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
 1.  Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων     Πρόεδροσ 

 2.  Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  

 3.  Κουφόσ Παναγιϊτθσ  

 4.  Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία  

      5.  Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  

      6.  Γεωργίου Βαςίλειοσ   

      7.  Γρίνοσ πυρίδων                                               

8.   Βελουδογιάννθ Ελζνθ  

    

  

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

1.  Κορκίδθσ Βαςίλειοσ 

2.   Λυμπζρθσ Θεόδωροσ  

 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 

Ειςθγιτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

 

 

 

Μζλοσ 

Αν. Μζλοσ 

 

 
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ του εν λόγω κζματοσ, ο Πρόεδροσ δίδει τον λόγο 
ςτθν Ειςθγιτρια κα. Καραφϊτθ, θ οποία αναπτφςςει τθν από 28-11-2017 ειςιγθςι 
τθσ.  

Ιστορικό 

1.  Η Ρ.Α.Λ. ζλαβε επιςτολι με αρ. πρωτ. 472/17.8.2017 από τον Οργανιςμό Λιμζνα 

Πατρϊν Α.Ε. με κζμα: Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ Ανάδειξθσ Αναδόχου για 

τθν «Παραχϊρθςθ τθσ Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Τδατοδρομίου Λιμζνα 

Πατρϊν» Ελάχιςτθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ 240.000 Ευρϊ. Η διάρκεια 

παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ λειτουργίασ εκάςτου Τδατοδρομίου κα είναι 

δωδεκαετοφσ (12) διάρκειασ, με δυνατότθτα παράταςθσ οχτϊ (8) ετϊν ζπειτα από 

ςχετικό αίτθμα του αναδόχου και λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ του Δ του Ο.Λ.ΠΑ.ΑΕ 

με ςυνθμμζνο το χζδιο τθσ Διακιρυξθσ. Ο Ο.Λ.ΠΑ.ΑΕ παρακάλεςε για τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Ρ.Α.Λ ι και τυχόν παρατθριςεισ τθσ. 

2.  Σο κζμα ειςιχκθ ςτθν 24θ υνεδρίαςθ τθσ Ρ.Α.Λ ςτισ 21/09/2017, ωσ 3i κζμα προσ 

ενθμζρωςθ των μελϊν του Δ. τθν εν λόγω ςυνεδρίαςθ τα μζλθ ενθμερϊκθκαν 

επίςθσ και για το υπό επεξεργαςία από τα αρμόδια Τπουργεία νομοςχζδιο περί 

υδατοδρομίων. Σα μζλθ του Δ ομόφωνα αποφάςιςαν, ότι το κζμα εμπίπτει ςτισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ και χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ. 

3. Η Ρ.Α.Λ για τον περαιτζρω ζλεγχο τθσ υπόκεςθσ, απζςτειλε επιςτολι με αρ.πρωτ. 
469/03-10-2017 προσ τον ΟΛ.ΠΑ.ΑΕ, με τθν οποία  ηιτθςε: 

Α) Αντίγραφα από τισ αναφερόμενεσ ςτο χζδιο φμβαςθσ: α) Μελζτθσ 
τεκμθρίωςθσ τθσ Χρονικισ διάρκειασ παραχϊρθςθσ και β) Απόφαςθσ του Δ 
τθσ ΟΛ.ΠΑ.Α.Ε., 

Β) τοιχεία ςχετικά με τθν οικονομικι προςφορά, διευκρινίςεισ περί του 
προςδιοριςμοφ  ελαχίςτου τιμιματοσ για τθν παραχϊρθςθ διαχείριςθσ και 
λειτουργίασ, όςον αφορά: α) ςτο μθνιαίο τίμθμα των (1.000 ευρϊ) για τθν 
χριςθ τθσ Άδειασ Λειτουργίασ του Τδατοδρομίου Πάτρασ και β) ςτο ποςοςτό  
εκκίνθςθσ από 1%-5%, πλζον των νομίμων κρατιςεων, επί του κφκλου 
εργαςιϊν (τηίρου) από τθν διαχείριςθ τθσ λειτουργίασ του και 

Γ) Διευκρινιςεισ ςχετικά: α) με τθν επιφάνεια του παραχωροφμενου 
οικιματοσ εξυπθρζτθςθσ επιβατϊν, β) του εξοπλιςμοφ που διακζτει και 
γ)ςυγκριτικά ςτοιχεία μίςκωςθσ παρόμοιων χϊρων εντόσ τθσ χερςαίασ 
Λιμενικισ ηϊνθσ του ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. 

4. Η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. με τθν υπ.αρ.πρωτ. 594/09-010-2017 απαντθτικι του επιςτολι 
αποςτζλλει όςα από τα ηθτθκζντα ςτοιχεία   Α.) α ,β , Β.)α, β και Γ)α, β, γ , είχε ςτθ 
διάκεςι του.  

5. τθ ςυνζχεια θ ΡΑΛ με τθν υπ. πρωτ. 499/16-10-2017 επιςτολι προσ τθν 

ΟΛ.ΠΑ.ΑΕ, για πλθρζςτερθ περαιτζρω διερεφνθςθ, ηιτθςε ςυμπλθρωματικά 
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διευκρινιςτικά ςτοιχεία: 1) τα οποία περιζχονται ςτον φάκελο αδειοδότθςθσ του 

Τδατοδρομίου και ζχουν εγκρικεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και 2)  Ερωτά εάν ο 

εξοπλιςμόσ τθσ παραγράφου ιβ του άρκρου 42 (Τποχρεϊςεισ φορζα λειτουργίασ 

υδατοδρομίων) του Ν.4146/2013, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ.Α.1 ιβ) του χεδίου 

Διακιρυξθσ, κα διατεκεί από τθν Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ ι κα παρζχεται από τον νζο 

διαχειριςτι. 

6. Με τθν υπ.πρωτ. 668/27-10-2017 απαντθτικι επιςτολι, θ Ο.Λ.ΠΑ.ΑΕ, απζςτειλε 

ςυνθμμζνα τα αιτθκζντα ςτοιχεία και διευκρίνιςε ότι ςχετικά με τον εξοπλιςμό τθσ 

παραγρ. Α.1 ιβ) του ςχεδίου Διακιρυξθσ, «θ Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ κα διακζςει ςτον ανάδοχο 

τον εξοπλιςμό που αναφζρεται ςτο ανωτζρω αρ. του Ν.4146/2013, εκτόσ του 

ςκάφουσ υπθρεςίασ (Αρ.42,ιβ,ςτςτ) και των μζςων περιοριςμοφ καλάςςιασ 

ρφπανςθσ (Αρ.42,ιβ,θθ). Ο δυνθτικόσ Ανάδοχοσ, εκτόσ των ανωτζρω, πρζπει να 

διακζτει και το αντίςτοιχο ανκρϊπινο δυναμικό, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

τον προαναφερόμενο εξοπλιςμό. Σα ανωτζρω κα αποτυπωκοφν ευκρινϊσ ςτο 

χζδιο Διακιρυξθσ.» 

Νομικό Πλαίσιο 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’90) Άρκρα 32-57: «Διαμόρφωςθ φιλικοφ 
Αναπτυξιακοφ Περιβάλλοντοσ για τισ τρατθγικζσ και Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2. Σο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικών ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

3. Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και 
Υπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
ιςχφει. 

4. Σο Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
παραχώρθςθσ - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν 
ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχώρθςθσ (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

5. Σθν ΚΤΑ 8112.6/03/14/5.2.2014: «Κδρυςθ και λειτουργία Τδατοδρομίων» όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν ΚΤΑ 8220/34/14/19-02-2014 και όπωσ ςιμερα ιςχφει. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεκζντα ςε αυτά, τα μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 
προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 
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Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ 
υπόκεςθσ και τθν Ειςιγθςθ κατζλθξε ςτθν ακόλουκθ γνωμοδότθςθ.  

 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Ρ.Α.Λ. 

1. Για λόγουσ διαφάνειασ, δθμοςιότθτασ και ταχφτθτασ ολοκλιρωςθσ του 
διαγωνιςμοφ, προτείνεται όπωσ θ Ανακζτουςα Αρχι πραγματοποιιςει διενζργεια 
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

2. φμφωνα με το ςτοιχείο αρ.οικ.21329/1347 αρ.6 (ζγγραφο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) 
αναφζρεται ότι: 4 - «Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ του Υ/Δ  είναι υπεφκυνοσ  για 
τθν τιρθςθ και εφαρμογι όλων των όρων, προχποκζςεων, υποχρεώςεων και 
απαγορεφςεων των άρκρων 32-57 του ν.4146/2013».και 6-« Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ 
λειτουργίασ του Υ/Δ  τθρεί και εφαρμόηει τα όςα αναφζρονται ςτον υποβλθκζντα 
τεχνικό φάκελο που προβλζπεται ςτο άρκρο 38 του Ν.4146/2013, όπωσ αυτόσ ζγινε 
αποδεκτόσ με τισ υποδειχκείςεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςυςτάςεισ και 
περιοριςμοφσ».   

Ωσ εκ τοφτου, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να κζςει ςτθν διάκεςθ όλων των 
υποψιφιων οικονομικϊν φορζων όλα τα ςτοιχεία, μελζτεσ, εγκρίςεισ, περιοριςμοφσ 
διαφόρων αρμόδιων φορζων κ.α. που περιλαμβάνονται ςτον εγκεκριμζνο φάκελο 
τθσ Άδειασ Λειτουργίασ του Τδατοδρομίου του Ο.Λ.ΠΑ (ΦΕΚ 1543 Β’/04-05-2017), 
προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ και να δεςμευτοφν για τθν τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ. Επιπρόςκετα, θ 
διακιρυξθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα εγκρικζντα εγχειρίδια λειτουργίασ του 
υδατοδρομίου. 

3. Προτείνεται πλθρζςτερθ περιγραφι του απαιτοφμενου από τον Ανάδοχο 
εξοπλιςμοφ, του παραχωροφμενου κτιρίου και ςχετικϊν ανωδομϊν. 

4. Προτείνεται να καταγραφεί με ςαφινεια θ διάκριςθ μεταξφ των κριτθρίων 
επιλογισ (ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν.4412/2016) και κριτθρίων αξιολόγθςθσ 
(ςφμφωνα με το άρκρο 86 του Ν.4412/2016), ζτςι ϊςτε να μθν υφίςταται ςφγχυςθ 
κριτθρίων, όπωσ ορίηεται αναλυτικά ςτο  άρκρο 86: «Τα κριτιρια ανάκεςθσ δεν 
ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν παροχι απεριόριςτθσ ελευκερίασ επιλογισ ςτθν εν λόγω 
ανακζτουςα αρχι. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ 
και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι 
επαλικευςθ των πλθροφοριών που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, 
προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια 
ανάκεςθσ». Σο ίδιο ιςχφει και αναφορικά με τθν κλίμακα υπολογιςμοφ και 
βακμολόγθςθσ προςφορϊν. 

5. Κακότι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ εμφαίνεται θ πρόκεςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ περί τεκμθρίωςθσ τθσ επιχειρθματικισ εμπειρίασ και εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ 
λειτουργίασ και εμπορικισ επιτυχίασ, όπωσ αναδεικνφεται από το ςχζδιο 
διακιρυξθσ, προτείνεται όπωσ α) απαλειφκεί το εν λόγω κριτιριο Δ.4.Β.4i του 
προςχεδίου προκιρυξθσ, το οποίο αφορά ςτθν προςκόμιςθ εγγράφου που 
αποδεικνφει ςυνεργαςία του υποψθφίου με αεροπορικζσ εταιρίεσ, και όπωσ 
απαιτθκεί θ προςκόμιςι του επί ποινι αποκλειςμοφ και β) αυξθκεί (ενδεικτικά κατά 
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μια μονάδα) το μζγιςτο τθσ βακμολογίασ του κριτθρίου Δ.6, το οποίο αναφζρεται 
ςτθν αξιολόγθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου. 

6. Για το κριτιριο Δ.6.Γ (Επιχειρθςιακό χζδιο) προτείνεται όπωσ θ βακμολόγθςι 
του βαςίηεται τουλάχιςτον ςτα εξισ: α) ρεαλιςτικότθτα των παραδοχϊν 
προγράμματοσ πτθτικισ λειτουργίασ / λειτουργίασ εγκατάςταςθσ, β) αρχζσ 
μάρκετινγκ υπθρεςίασ, γ) τιμολογιακι πολιτικι, δ) επίπεδα ςτελζχωςθσ ανά κζςθ 
εργαςίασ, ε) παρεχόμενοσ εξοπλιςμόσ, ςτ) τυχόν ανάκεςθ εργαςιϊν ςε τρίτουσ 
(υπεργολάβουσ), και η) το εν γζνει ςφνολο των κατθγοριϊν εςόδων και εξόδων. 

7. Για το κριτιριο Δ.6.Δ (ποςοςτό επί του κφκλου εργαςιϊν), προτείνεται α) λόγω 
του μεγάλου βακμοφ αβεβαιότθτασ προσ τα άνω ι προσ τα κάτω των εκτιμιςεων 
επιβατικισ κίνθςθσ και εςόδων και β) για τθν διαςφάλιςθ των εςόδων του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου, όπωσ να μθν κεςπιςτεί ανϊτατο όριο 5%, με διατιρθςθ τθσ 
προτεινόμενθσ από το ςχζδιο διακιρυξθσ διαβάκμιςθσ, ιτοι 1,6 βακμοφσ ανά 1% 
ποςοςτοφ επί του κφκλου εργαςιϊν. 

8. Προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν τα ζςοδα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθν 
περίπτωςθ που προκφψει ςθμαντικι αφξθςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν του 
παραχωρθςιοφχου, προτείνεται προςκικθ ςτθ διακιρυξθ πρόνοιασ για μελλοντικι 
αφξθςθ και του ποςοςτοφ υπζρ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Λόγω του προαναφερκζντοσ μεγάλου 
βακμοφ αβεβαιότθτασ, προτείνεται να μθν ενταχκεί ωσ πρόςκετο βακμολογοφμενο 
κριτιριο, αλλά ωσ υποχρεωτικι δζςμευςθ του Αναδόχου. Ενδεικτικά, θ πρόνοια 
αυτι κα μποροφςε να υλοποιθκεί με προςαφξθςθ του ποςοςτοφ υπζρ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 
επί των εςόδων του παραχωρθςιοφχου από ζνα προκακοριςμζνο ζτοσ τθσ 
ςφμβαςθσ και μετά, ςε περίπτωςθ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν από ζνα 
προκακοριςμό φψοσ και άνω.  

9. Προτείνεται όπωσ το ςχζδιο προκιρυξθσ τεκεί ςε διαβοφλευςθ, για τθν υποβολι 
ςχολίων / παρατθριςεων από ενδιαφερόμενα μζρθ.  

                                                                                            

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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