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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
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ΑΠΟΦΑΗ  47/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 1 η

 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Ερϊτημα τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. περί τησ νόμιμησ ολοκλήρωςησ τησ 

διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ «Παροχθ υπηρεςιών ευκολιών υποδοχθσ ςτερεών 
αποβλθτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προςεγγίζουν τη ιαλάςςια περιοχθ 
αρμοδιότητασ τησ Ο.Λ.Η. Α.Ε.», ςφμφωνα με το προ τησ ψήφιςησ του Άρθρου 105 
Ν.4504/2017 νομοθετικό καθεςτϊσ 

 

Σθν 1θ Μαρτίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 31θ 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 Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

 

 

 
  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά το από 
31.01.2018 (με αρ. πρωτ. ΟΛΗ 406/31.01.18) ζγγραφο ερϊτθμα τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ηρακλείου Α.Ε. (εφεξισ Ο.Λ.Η. Α.Ε.) ςε ςχζςθ με το εάν δφναται νομίμωσ να προβεί ςτθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που είχε ξεκινιςει ςφμφωνα με το προγενζςτερο 
νομικό κακεςτϊσ και ζχει ωσ αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων που προςεγγίηουν τθν καλάςςια περιοχι τθσ 
αρμοδιότθτάσ τθσ ι εάν οφείλει να τθν ματαιϊςει και να προβεί ςε νζο διαγωνιςμό ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017. Ζπειτα δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. 
Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 26.02.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, 
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτιν, 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 

Ιςτορικό 

1) τισ 01.02.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 206/01.02.18) εςτάλθ ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων 
(εφεξισ Ρ.Α.Λ.) επιςτολι του Αναπλθρωτι Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Η. Α.Ε., (ςε 
απάντθςθ του από 24.01.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 46/24.01.18) ζγγραφου τθσ Ρ.Α.Λ. περί τθσ 
υποβολισ ςτοιχείων που αφοροφν τθν εν λόγω διαγωνιςτικι διαδικαςία), με τθν οποία 
μεταξφ των άλλων αιτείται για τισ απόψεισ και κατευκφνςεισ τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.) επί του 
πεδίου εφαρμογισ του εδαφίου γ τθσ παρ. 23 του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017 αναφορικά 
με τθν υποχρζωςθ ι μθ ματαίωςθσ του εν εξελίξει (εν λόγω) διαγωνιςμοφ και τθσ 
επαναπροκιρυξισ του. Πιο ςυγκεκριμζνα το ερϊτθμα που τζκθκε υπόψθ τθσ Ρ.Α.Λ. από τθν 
Ο.Λ.Η. Α.Ε. είναι το ακόλουκο: «….και ςυγκεκριμζνα για το εάν δυνάμεκα νομίμωσ να 
προβοφμε ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ θ οποία ζχει κινιςει πριν τθν 
01.11.2017 και μζχρι ςιμερα δεν ζχει ολοκλθρωκεί με τθν υπογραφι ςφμβαςθσ ι αν 
οφείλουμε να ματαιϊςουμε το διαγωνιςμό και να προβοφμε ςτθν κατάρτιςθ καταλόγου 
πολλαπλϊν παρόχων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ωσ άνω άρκρο» 

Νομικό Πλαίςιο 

1) Σο Άρκρο 105 παρ. 23 του Ν.4504/2017, όπου προβλζπεται ότι: «υμβάςεισ για τθν 
παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, κακϊσ και ςυμβάςεισ 
παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν ευκολιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από πλοία, εφόςον ζχουν ςυναφκεί φςτερα από 
νόμιμθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
παρόντοσ, δεν καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του, ζωσ τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
διαρκείασ του. Με τθν επιφφλαξθ του προθγοφμενου εδαφίου και για ηθτιματα που δεν 
ανακφπτουν από τισ υφιςτάμενεσ ςυμβάςεισ. 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, ςυνεχίηονται και 
ολοκλθρϊνονται, μόνον εφόςον ςυμμορφϊνονται με τα οριηόμενα ςτο παρόν Άρκρο, 
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εφαρμοηομζνων ςε περίπτωςθ παράβαςθσ του παρόντοσ εδαφίου των οριηόμενων ςτο Άρκρο 
18 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 8111.1/41/2009 (Β 412)». 

2) Σο Άρκρο 2 ΑΚ, όπου προβλζπεται ότι: «Ο νόμοσ ορίηει για το μζλλον, δεν ζχει αναδρομικι 
δφναμθ και διατθρεί τθν ιςχφ του εφόςον άλλοσ κανόνασ δικαίου δεν τον καταργιςει ρθτά ι 
ςιωπθρά». 

3) Σο Άρκρο 17 παρ. 1 του υντάγματοσ, όπου προβλζπεται ότι: «H ιδιοκτθςία τελεί υπό τθν 
προςταςία του Κράτουσ, τα δικαιϊματα όμωσ που απορρζουν από αυτι δεν μποροφν να 
αςκοφνται ςε βάροσ του γενικοφ ςυμφζροντοσ». 

4) Σο Άρκρο 6 παρ. 1 τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (Δικαίωμα 
ςτθν χριςθ και απονομι Δικαιοςφνθσ), όπου προβλζπεται ότι: «Παν πρόςωπον ζχει δικαίωμα 
όπωσ θ υπόκεςι του δικαςκεί δικαίωσ, δθμοςία και εντόσ λογικισ προκεςμίασ υπό 
ανεξαρτιτου και αμερολιπτου δικαςτθρίου, νομίμωσ λειτουργοφντοσ, το οποίον κα 
αποφαςίςει, είτε επί των αμφιςβθτιςεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν του 
αςτικισ φφςεωσ, είτε επί του βαςίμου πάςθσ εναντίον του κατθγορίασ ποινικισ φφςεωσ. Η 
απόφαςθ δζον να εκδοκεί δθμοςία, θ είςοδοσ όμωσ εισ τθν αίκουςαν των ςυνεδριάςεων 
δφναται να απαγορευκεί εισ τον τφπον και τον κοινόν κακ' όλθν ι μζροσ τθσ διαρκείασ τθσ 
δίκθσ προσ το ςυμφζρον τθσ θκικισ, τθσ δθμοςίασ τάξεωσ ι τθσ εκνικισ αςφαλείασ εν 
δθμοκρατικι κοινωνία, όταν τοφτο ενδείκνυται υπό των ςυμφερόντων των ανθλίκων ι τθσ 
ιδιωτικισ ηωισ των διαδίκων, ι εν τω κρινομζνω υπό του Δικαςτθρίου ωσ απολφτωσ 
αναγκαίου μζτρω, όταν υπό ειδικζσ ςυνκικεσ θ δθμοςιότθτα κα δφνατο να παραβλάψει τα 
ςυμφζροντα τθσ δικαιοςφνθσ». 

5) Σο Άρκρο 1 του Πρϊτου Πρόςκετου Πρωτοκόλλου τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ των 
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (Προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ) όπου προβλζπεται ότι: «Παν 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται ςεβαςμοφ τθσ περιουςίασ του. Ουδείσ δφναται να 
ςτερθκεί τθσ ιδιοκτθςίασ αυτοφ εκτόσ δια λόγουσ δθμοςίασ ωφελείασ και υπό τουσ 
προβλεπομζνουσ, υπό του νόμου και των γενικϊν αρχϊν του διεκνοφσ δικαίου, όρουσ. Οι 
προαναφερόμενεσ διατάξεισ δεν κίγουν το δικαίωμα παντόσ Κράτουσ όπωσ κζςθ εν ιςχφ 
νόμουσ που ικελε κρίνει αναγκαίουσ προσ ρφκμιςθ τθσ χριςεωσ αγακϊν ςυμφϊνωσ προσ το 
δθμόςιον ςυμφζρον ι προσ εξαςφάλιςθ τθσ καταβολισ φόρων ι άλλων ειςφορϊν ι 
προςτίμων». 

6) Σο 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. 

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

8) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9) Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

1) χετικά με την αναδρομικότητα ιςχφοσ των νόμων. 

Η διάταξθ του Άρκρου 2 ΑΚ που ορίηει ότι «ο νόμοσ ορίηει για το μζλλον, δεν ζχει αναδρομικι 
δφναμθ και διατθρεί τθν ιςχφ του εφόςον άλλοσ κανόνασ δικαίου δεν τον καταργιςει ρθτά ι 
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ςιωπθρά», κακιερϊνει γενικότερθ δικαιϊκι αρχι περί μθ αναδρομικότθτασ των νόμων, θ οποία 
επιβάλλεται από τθ ανάγκθ ςτακερότθτασ του δικαίου και τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν. 
Απόρροια τθσ αρχισ είναι ότι κάκε νζοσ νόμοσ καταλαμβάνει και ρυκμίηει τισ ςχζςεισ που 
γεννικθκαν μετά τθν ιςχφ του, ενϊ οι ςχζςεισ και τα δικαιϊματα που γεννικθκαν κατά το χρόνο 
ιςχφοσ του προγενζςτερου νόμου εξακολουκοφν να ρυκμίηονται από το νόμο εκείνο, εκτόσ αν ο 
νομοκζτθσ δίνει ρθτά ςτο νζο νόμο αναδρομικι ιςχφ, εφόςον τοφτο, βεβαίωσ, δεν προςκροφει ςε 
ςυνταγματικι διάταξθ (Ολ.Α.Π. 40/1998). 

Η ανωτζρω διάταξθ δεν ζχει αυξθμζνθ τυπικι ιςχφ, απευκφνεται ουςιαςτικά ςτο δικαςτι και δεν 
εμποδίηει κακ’ εαυτι τον κοινό νομοκζτθ να προβλζψει, ρθτά ι ςιωπθρά, τθν αναδρομικότθτα 
(βλ. Ν. Παπαντωνίου, Γεν. αρχζσ του αςτ. δικαίου παρ. 4, Μπαλι, Γεν. Αρχζσ του αςτικοφ . 
δικαίου παρ. 10, Κ. θμαντιρα, Γεν. Αρχαί Αςτ. δικαίου παρ. 11). Γίνεται επίςθσ δεκτό ότι το 
ιςχφον φνταγμα δεν περιζχει ρθτι διάταξθ απαγορεφουςα τθν αναδρομικότθτα των νόμων 
γενικά και ότι αντίκετα, από τθν απαγόρευςθ τθσ αναδρομικότθτασ οριςμζνων κατθγοριϊν 
νόμων και δθ των ποινικϊν (Άρκρο 7 παρ. 1), και των φορολογικϊν (Άρκρο 78 παρ. 2), ςυνάγεται 
ότι ο νόμοσ ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ μπορεί να ζχει αναδρομικι ιςχφ, χωρίσ να προςβάλλει τισ 
ςυνταγματικζσ αρχζσ και ιδιαίτερα τθν κακιερωμζνθ από το Άρκρο 4 παρ. 1 αρχι τθσ ιςότθτασ 
και τθν αρχι τθσ διακρίςεωσ των εξουςιϊν (Άρκρο 1, 26, 73 επ., 81 επ.,87 επ.) καταργϊντασ 
δικαςτικζσ αποφάςεισ. Κυρίωσ όμωσ θ αναδρομικότθτα του νόμου δεν πρζπει να προςβάλλει, 
αμζςωσ ι εμμζςωσ, κεκτθμζνα δικαιϊματα που προςτατεφονται από το φνταγμα ι απορρζουν 
απ’ αυτό, όπωσ είναι κυρίωσ το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ που προςτατεφεται από το Άρκρο 17 ι 
από τισ, υπερνομοκετικισ ιςχφοσ (Άρκρο 28 παρ. 1 υντάγματοσ), διατάξεισ των Άρκρων 6 παρ. 1 
τθσ ΕΔΑ και 1 του Πρϊτου Προςκζτου Πρωτοκόλλου ΕΔΑ, που κυρϊκθκε (μαηί με τθ φμβαςθ) 
με το ν.δ. 53/1974 και ορίηει ότι «παν φυςικόν ι νομικόν πρόςωπον δικαιοφται ςεβαςμοφ τθσ 
περιουςίασ του». 

τθν, κατά τα ανωτζρω, προςτατευόμενθ περιουςία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το Άρκρο 
17 του υντάγματοσ προςτατευόμενα εμπράγματα δικαιϊματα αλλά και όλα τα περιουςιακισ 
φφςεωσ δικαιϊματα και τα νομίμωσ κεκτθμζνα οικονομικά ςυμφζροντα, άρα και τα περιουςιακά 
ενοχικά δικαιϊματα, ακόμθ και εκείνα για τα οποία μπορεί να μθν ζχουν πλθρωκεί όλα τα 
απαιτοφμενα από το νόμο για τθ γζνεςθ δικαιϊματοσ ςτοιχεία, αλλά υπάρχει βάςιμθ πικανότθτα 
ότι κα πλθρωκοφν. Μάλιςτα περιλαμβάνονται ςτθν ανωτζρω ζννοια τθσ περιουςίασ και οι 
περιουςιακοφ χαρακτιρα απαιτιςεισ, είτε αναγνωριςμζνεσ με δικαςτικι ι διαιτθτικι απόφαςθ, 
είτε απλϊσ γεννθμζνεσ κατά το εκνικό δίκαιο, δθλαδι υπάρχει νόμιμθ προςδοκία με βάςθ το 
ιςχφον πριν από τθν προςφυγι ςτο δικαςτιριο νομοκετικό κακεςτϊσ ότι δφνανται να 
ικανοποιθκοφν δικαςτικά (Ολ.Α.Π. 40/1998, Ολ.Α.Π. 6/2007). 

2) Διαχρονικό Δίκαιο επί των διαγωνιςμϊν για τη ςφναψη δημοςίων ςυμβάςεων. 

ε επίπεδο ευρωπαϊκοφ δικαίου, γίνεται παγίωσ δεκτό από το ΔΕΕ (C-324/14 Partner Apelski 
Dariusz, ςκ. 83, C-213/13, Impresa Pizzarotti, ςκ. 31) ότι για τθν διάγνωςθ του κφρουσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ εφαρμοςτζα είναι, κατ’ αρχιν, θ οδθγία που ιςχφει κατά το χρονικό 
διάςτθμα κατά το οποίο θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει το είδοσ τθσ διαδικαςίασ που κα εφαρμόςει 
και δίδει οριςτικι απάντθςθ ςτο ηιτθμα αν υπάρχει ι όχι υποχρζωςθ διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ 
για τθν ςφναψθ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Ωσ εκ τοφτου, κρίςιμθ θμερομθνία για τον 
προςδιοριςμό, εξ απόψεωσ διαχρονικοφ δικαίου, του εφαρμοςτζου επί τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ νομικοφ κακεςτϊτοσ, είναι θ θμερομθνία που φζρει θ πρϊτθ ενζργεια με τθν οποία 
εκδθλϊνεται θ βοφλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εφαρμόςει τουσ, κατά το χρόνο εκείνο 
ιςχφοντεσ, κανόνεσ για τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, δθλαδι θ θμερομθνία 
δθμοςιοποίθςθσ τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ (βλ. και τΕ 205/2016 Αςφ). 
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Ομοίωσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ελλθνικοφ εςωτερικοφ δικαίου ζχει κρικεί (ΑΠ 1821/1988) 
ότι μία δθμόςια ςφμβαςθ για να διζπεται από ζνα πλζγμα νομοκετικϊν διατάξεων δεν αρκεί να 
ζχει καταρτιςκεί υπό το κράτοσ τθσ ιςχφοσ αυτϊν, αλλ’ απαιτείται ςυγχρόνωσ όπωσ και θ 
διακιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ να ζγινε, επίςθσ, υπό το κράτοσ των διατάξεων τοφτων. 
Επομζνωσ, όταν θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ ζγινε κάτω από νομοκετικό κακεςτϊσ το οποίο 
μετεβλικθ προ τθσ ςφναψθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, οι όροι διακιρυξθσ εξακολουκοφν να 
ιςχφουν και αναπτφςςουν τθν ενζργειά τουσ ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του προγενεςτζρου 
νομικοφ κακεςτϊτοσ. 

3) Εφαρμογή των ανωτζρω αρχϊν ςτην προκειμζνη υπόθεςη. 

Από τισ διαχρονικοφ δικαίου διατάξεισ τθσ παραγράφου 23 του Άρκρου 105 Ν.4504/2017 
προκφπτουν τα εξισ: 

• Οι ςυμβάςεισ που ςυνιφκθςαν φςτερα από νόμιμθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και ευρίςκονται 
εν ιςχφ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, δθλαδι τθν 29θ Νοεμβρίου 2017 οπότε και ο 
νόμοσ αυτόσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Α/184/29.11.2017, διζπονται από το προγενζςτερο 
νομοκετικό κακεςτϊσ που ίςχυε κατά το χρόνο ςυνάψεϊσ τουσ. 

• ε ςχζςθ με τισ εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ του νόμου διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ 
δεν είχαν ολοκλθρωκεί ζωσ τότε, ιτοι τθν 29.11.2017, ο νομοκζτθσ προβαίνει ςε διάκριςθ 
ανάλογα με τον χρόνο ζναρξθσ των διαδικαςιϊν αυτϊν. υγκεκριμζνα, προβλζπεται ςτο 
Άρκρο 105 Ν.4504/2017 ότι εάν οι διαδικαςίεσ ζχουν ξεκινιςει μετά τθν 1θ Νοεμβρίου 2017, 
τότε ςυνεχίηονται και ολοκλθρϊνονται μόνον εφόςον είναι ςυμβατζσ με τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ του Άρκρου αυτοφ. ε αντιδιαςτολι με τα παραπάνω, ο νόμοσ ςιωπά ςε ςχζςθ με 
τισ διαδικαςίεσ οι οποίεσ ζχουν ξεκινιςει προ τθσ θμερομθνίασ αυτισ και δεν ζχουν 
ολοκλθρωκεί με τθ κζςθ ςε ιςχφ του Άρκρου 105 Ν.4504/2017, γεγονόσ που ζλκει ςε 
εφαρμογι τθν γενικι ρφκμιςθ περί μθ αναδρομικότθτασ του νόμου. 

Από τα προαναφερκζντα, προκφπτει ότι, ο νόμοσ ζχει αναδρομικι ιςχφ αναφορικά με τισ 
διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ που ξεκίνθςαν μετά τθν 1θ Νοεμβρίου 2017, δθλαδι όταν θ ςχετικι 
προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ δθμοςιεφκθκε μετά τθν θμερομθνία αυτι. Όμωσ, οι διαγωνιςτικζσ 
διαδικαςίεσ που ξεκίνθςαν προ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ είναι προφανζσ ότι δεν 
καταλαμβάνονται από τον ςιμερα ιςχφοντα νόμο, διότι δεν ορίηεται ρθτά ότι ζχει αναδρομικι 
ιςχφ, καλφπτουςα και τθν περίοδο προ τθσ προαναφερκείςασ θμερομθνίασ (01/11/2017). Σοφτο 
ζχει ωσ αποτζλεςμα οι διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ τθσ εν λόγω περιόδου να διζπονται από το 
προγενζςτερο νομικό κακεςτϊσ που ίςχυε κατά το χρόνο δθμοςιοποίθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ 
προκιρυξθσ. 

Συχόν αντίκετθ ερμθνεία, πλζον του ότι κα προςζκρουε ςτουσ οριςμοφσ του Άρκρου 2 ΑΚ, κα 
ζπλθττε τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν και κα κατζλυε κατά τρόπο εμφανϊσ αντίκετο προσ το 
φνταγμα και το Πρϊτο Πρόςκετο Πρωτόκολλο τθσ ΕΔΑ τα, κεκτθμζνα και νομίμωσ 
προςδοκϊμενα να ικανοποιθκοφν, οικονομικά ςυμφζροντα: (α) των ςυμμετεχόντων ςτον 
διαγωνιςμό (ότι δθλαδι ςε κάποιον από αυτοφσ κα κατοχυρωκεί το ζργο μετά το άνοιγμα των 
οικονομικϊν προςφορϊν), αλλά κυρίωσ (β) τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ότι δθλαδι εντόσ 
ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ που προζβλεψε προκθρφςςοντασ τον διαγωνιςμό, κα 
απολαφςει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που εκείνθ ζκεςε, τισ υπθρεςίεσ που επιηθτά, προσ κάλυψθ 
των αναγκϊν τθσ). 

  

ΑΔΑ: 605646Μ445-ΓΦΑ



6 
 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Με βάςθ όλα τα ωσ άνω τεκζντα, κρίνεται ότι οι διαδικαςίεσ του διαγωνιςμοφ «Παροχι 
υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» διζπονται από το 
προγενζςτερο, από το Ν.4504/2017, νομοκετικό κακεςτϊσ. 

υνεπϊσ θ Ο.Λ.Η. Α.Ε. δφναται νομίμωσ να προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ ςφμφωνα με το προγενζςτερο νομοκετικό κακεςτϊσ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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