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Η  

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

ΕΠΣΑΜΕΛΗ ΤΝΘΕΗ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 19.09.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Φψηηνο Καηζίγηαλλεο, Πξφεδξνο, Μηραήι Γηαζεζφπνπινο, Κσλζηαληίλνο 

Κνξνκπέιεο, ηαπξνχια Κνπξή, Μηραήι Οηθνλφκνπ, Νηθφιανο αββίδεο θαη 

Άλλα Υξηζηνδνπιάθνπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 10.08.2018 (εκεξνκελία ππνβνιήο κε ηελ 

απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζηελ Α.Δ.Π.Π.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε 

Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

(ΑΔΠΠ) 789/13.08.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […] θαη ηνλ δ.η. […], 

πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο Λεσθ. […], αξηζ. […], φπσο λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη. 

Καηά φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1Ο ζηάδην) 

γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο έξγνπ «Δπέθηαζε Δπηβαηηθνχ Ληκέλα 

(Νφηηα Εψλε, Φάζε Α)» ηνπ «Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ.», 

δεκνζηεπζείζαο ζηηο 02.08.2018 θαη κε αξηζ.2018/S 147-335687 ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο, ε πξνζθεχγνπζα αηηείηαη ηελ 

αθχξσζε / ηξνπνπνίεζε ηνπ φξνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο ελ ιφγσ 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ηελ απαίηεζε πεξί ζπκπιήξσζεο 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), ηε ζαθή πξφλνηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ δηαηεξεζεί 

ηξνπνπνηεκέλνο ν αλσηέξσ φξνο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο Πξφζθιεζεο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηελ απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο παξαβφινπ, 

αθνχ ζηελ πξνζβαιιφκελε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη θαηά 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο πξνζθεχγνπζαο ηίζεληαη φξνη θαηά παξάβαζε ηεο 

ηζρχνπζαο επξσπατθήο θαη εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
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ζσξεχνληαο παξάιιεια θαη αίηεκα αλαζηνιήο ηεο πξνφδνπ ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο έσο ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. 

Ζ ζπδήηεζε άξρηζε, αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή, Κσλζηαληίλν 

Κνξνκπέιε. 

 

Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ απφ 02.08.2018 θαη κε αξηζ. 2018/S 147-335687 

δεκνζηεπζείζα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξφζθιεζε 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ. (εθεμήο «Ο.Λ.Π. Α.Δ.») θαινχληαη νη 

ελδηαθεξφκελεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 1ν ηάδην 

(Πξνεπηινγή) ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ «Δπέθηαζε Δπηβαηηθνχ Ληκέλα (Νφηηα Εψλε, Φάζε Α)», πξνυπνινγηζκνχ 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 136.283.800,00 € (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), 

κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηελ 

31.08.2018 θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε 

ηηκή.  

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν 

παξάβνιν πνζνχ 15.000,00€ (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 

228888363958 1009 0013), ην νπνίν θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 

2 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147) θαη άξζξν 5  παξ. 1 θαη 2  ηνπ Π.Γ. 39/2017 

(ΦΔΚ Α΄64), ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ην νπνίν, θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο 

δηαηάμεηο, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 15.000,00 € ζε πεξίπησζε 

πνπ ε αμία απηνχ ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην σο άλσ αλψηαην πνζφ, σο ελ πξνθεηκέλσ 

(136.283.800,00 Χ 0,5% = 681.419,00 ≥ 15.000,00).  
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3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

4. Δπεηδή, ην αληηθείκελν ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ είλαη έξγν, ε 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ είλαη χςνπο 136.283.800,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε ζρεηηθή Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απεζηάιε πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. ζηηο 

31.07.2018, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε 

Πξνζθπγή εκπίπηεη rationae materiae ζην βηβιίν ΗΗ ηνπ Ν. 4412/2016.  

5. Δπεηδή, ζηελ παξ. 1 πεξ. (γ) έδαθ. β΄ ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. (γ) ηνπ Π.Γ. 39/2017, πξνβιέπεηαη φηη 

«1. (ζ)ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: (α) … (β) … (γ) 

δέθα (10) εκέξεο από ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξόκελε, γλώζε ηεο 

πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλώζε απηήο 

ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε  (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ζην 

ΚΖΜΓΖΣ». Δλ πξνθεηκέλσ, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ, έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε 

ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 31.07.2018 θαη 

δεκνζηεχηεθε ζηηο 02.08.2018 κε αξηζκφ δεκνζίεπζεο ΣΔD 2018/S 147-335687 

θαη ε πξνζθεχγνπζα ζηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή ηεο δειψλεη (ζει. 2, πεδίν (9) 

πεξ. Γ.) φηη έιαβε γλψζε απφ ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ζην 

TED ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., φπνπ ε 

ζρεηηθή Πξφζθιεζε δεκνζηεχζεθε ζηηο 03.08.2018 θαη ε ππφ θξίζε 

Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 10.08.2018, ήηνη θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εληφο ηεο 10ήκεξεο λφκηκεο πξνζεζκίαο. 

6. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. Α375/2018 Απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. 

αλεζηάιε ε πξφνδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνζηεπζείζαο απφ 
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02.08.2018 θαη κε αξηζ. 2018/S 147-335687 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1Ο ζηάδην) ηεο 

Ο.Λ.Π. Α.Δ. γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο έξγνπ «Δπέθηαζε 

Δπηβαηηθνχ Ληκέλα (Νφηηα Εψλε, Φάζε Α), κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο 

Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο.  

7. Δπεηδή, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο έρεη 

ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ηνπ λόκνπ 4412/2016 

θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενύηαη, πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, 

ζην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «1. Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκόηεηαο ησλ πξνβαιιόκελσλ πξαγκαηηθώλ θαη 

λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη 

δέρεηαη (ελ όισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απόθαζή ηεο… 2. 

Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξώλεηαη νιηθώο ή κεξηθώο ε 

πξνζβαιιόκελε πξάμε, ελώ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 

αθπξώλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππόζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 

λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιόκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

8. Δπεηδή, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 εδ. γ΄ θαη 2 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017, πξνβιέπεηαη φηη ν 

πξνζθεχγσλ πξνβάιιεη κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ, θαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Π.Γ. 39/2017, 

φιεο αλεμαηξέησο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 

αίηεκά ηνπ. Μάιηζηα, νθείιεη λα πξνβάιιεη απηέο ηηο αηηηάζεηο εληφο ησλ 
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απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 361 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 39/2017 πξνο άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο, ελψ ηα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο Παξέκβαζεο mutatis 

mutandis. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην εμέηαζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, 

δε δχλαηαη λα ιακβάλνληαη λνκίκσο ππφςε ηπρφλ πξνβαιιφκελνη κε άιια κέζα 

λνκηθνί θαη νπζηαζηηθνί ηζρπξηζκνί, φπσο, ελ πξνθεηκέλσ, νη πεξαηηέξσ 

πξνβαιιφκελνη κε ην απφ 17.09.2018 «πκπιεξσκαηηθφ Τπφκλεκα», θαζψο 

αληίζεηε εξκελεία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ ζέηεη απηφ, 

επηδηψθνληαο ηελ άλεπ εηέξνπ εμαζθάιηζε επίθαηξεο εμέηαζεο ησλ 

πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, αλαγνξεχνληαο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζε 

ππέξηεξν έλλνκν αγαζφ. 

9. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη ε Ο.Λ.Π. 

Α.Δ., παξά ηελ πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 

4404/2016 (ΦΔΚ Α΄126) πνπ θχξσζε ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ  

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., απνηειεί «αλαζέηνληα θνξέα» 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνχιηνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, «ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

κεηαθνξώλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 

2004/17/ΔΚ (L 94/243/28.03.2014) θαη άξα έρνπλ ζρεηηθή εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο θαη ηνπ Ν. 4412/2016, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθαλ απηέο 

ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Καη ηνχην δηφηη θαηά ηελ πξνζθεχγνπζα ε Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. αζθεί δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 232 ηνπ Ν. 4412/2016. 

«Ληκέλεο – αεξνιηκέλεο» βάζεη εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία 

έρεη εθρσξήζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα νπνία δηθαηψκαηα δελ έρνπλ 

εθρσξεζεί δπλάκεη θάπνηαο απφ ηηο (α) θαη (β) δηαδηθαζίεο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 224 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ ζεκειηψλνπλ εμαίξεζε ζηελ έλλνηα ησλ 

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζπλεπψο απηή, ε Ο.Λ.Π. Α.Δ., απνηειεί 

αλαζέηνληα θνξέα. Πεξαηηέξσ, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ φξνπ ηεο 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο δεκνζηεπζείζαο απφ 02.08.2018 θαη κε 
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αξηζ.2018/S 147-335687 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1Ο ζηάδην) ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., κε ηνλ 

νπνίν εηζάγεηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ/θξηηήξην επηινγήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ «Να 

κελ έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ ή ζε βάξνο ζπλδεδεκέλεο κ’ απηόλ 

εηαηξίαο ή ζε βάξνο εηαηξίαο αλήθνπζαο ζηνλ ίδην όκηιν κε ηνλ ππνςήθην 

θύξσζε γηα παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, ή λα κελ 

έρεη, ζην πιαίζην θίλεζεο ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζίαο γηα παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ 

ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, απνδερζεί δεζκεύζεηο ή νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο 

ππόζεζεο ν ίδηνο ή ζπλδεδεκέλε κ’ απηόλ εηαηξία ή εηαηξία αλήθνπζα ζηνλ ίδην 

όκηιν. Σε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε απαγόξεπζε απηή ηζρύεη γηα όια 

ηα κέιε ηεο», αηηνχκελε ηελ αθχξσζε / ηξνπνπνίεζή ηνπ. Σέινο, ε 

πξνζθεχγνπζα αηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ε επίκαρε Πξφζθιεζε κε ηελ 

απαίηεζε πεξί ζπκπιήξσζεο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο θαη ηε 

ζαθή πξφλνηα ηεο ελ ιφγσ Πξφζθιεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 

7 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ δηαηεξεζεί ηξνπνπνηεκέλνο ν αλσηέξσ φξνο. 

10. Δπεηδή, ε Ο.Λ.Π. Α.Δ., κε ηηο ππ’ αξηζ. 34167/22.08.2018 

απφςεηο ηεο επί ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο, ηζρπξίδεηαη φηη δελ απνηειεί 

«αλαζέηνληα θνξέα» ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία, άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ θαη 224 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4412/2017. Καη ηνχην, δηφηη 

ε παξαρψξεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο θαηνρήο, ρξήζεο, δηαρείξηζεο, 

ζπληήξεζεο, βειηίσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ παξαρψξεζεο, φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζηελ απφ 24.06.2016 χκβαζε 

Παξαρψξεζεο θαη ζηνλ θπξσηηθφ απηήο Ν. 4404/2016, πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηελ πψιεζε κεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. ζε ηδηψηε επελδπηή κε 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ηζρχνπζαο ηφηε 

χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ 2002 θαη φηη, θαη’ αθνινπζίαλ, πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 224 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί δηαδηθαζίαο ζηελ 

νπνία έρεη δηαζθαιηζζεί επαξθήο δεκνζηφηεηα θαη ε νπνία βαζίζηεθε ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη σο εθ ηνχηνπ ηα δηθαηψκαηα απηά δελ ζπληζηνχλ 

εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 
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άξζξνπ απηνχ. Πεξαηηέξσ, επηθαιείηαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 

4404/2016, πεξί κε ππαγσγήο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. ζηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο ππφ θξίζε 

Πξνζθπγήο σο απαξάδεθηεο ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο. 

11. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 224 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 4 

ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) πξνβιέπεηαη φηη: «1. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο 

Βηβιίνπ (άξζξα 222 έσο 338) αλαζέηνληεο θνξείο είλαη εθείλνη νη νπνίνη: α) είλαη 

αλαζέηνπζεο αξρέο ή δεκόζηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αζθνύλ κία από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 228 έσο 234 β) αλ δελ είλαη 

αλαζέηνπζεο αξρέο ή δεκόζηεο επηρεηξήζεηο, αζθνύλ, κεηαμύ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θάπνηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 228 έσο 234 ή ζπλδπαζκό ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγνύλ επί 

ηε βάζεη εηδηθώλ ή απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ ηα νπνία εθρσξεί αξκόδηα αξρή 

ηεο Διιάδαο. 2. Ωο «δεκόζηα επηρείξεζε» λνείηαη θάζε επηρείξεζε ζηελ νπνία νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αζθνύλ, άκεζα ή έκκεζα, δεζπόδνπζα επηξξνή 

ιόγσ θπξηόηεηαο, ρξεκαηνδνηηθήο ζπκκεηνρήο ή ησλ θαλόλσλ πνπ ηε δηέπνπλ. 

Ζ δεζπόδνπζα επηξξνή εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ ηεθκαίξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο νη ελ ιόγσ αξρέο, 

άκεζα ή έκκεζα: α) θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο 

επηρείξεζεο ή β) ειέγρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

κεηνρέο πνπ εθδίδεη ε επηρείξεζε ή γ) κπνξνύλ λα δηνξίδνπλ πεξηζζόηεξα από 

ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 3. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, «εηδηθά ή απνθιεηζηηθά 

δηθαηώκαηα» λννύληαη ηα δηθαηώκαηα πνπ εθρσξνύληαη από αξκόδηα αξρή ηεο 

Διιάδαο κέζσ νηαζδήπνηε δηάηαμεο λόκνπ ή δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 228 έσο 234 ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θνξείο, θαη ε νπνία επεξεάδεη 

νπζησδώο ηελ ηθαλόηεηα άιισλ θνξέσλ λα αζθνύλ ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηόηεηα. Τα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ εθρσξεζεί κέζσ δηαδηθαζίαο ζηελ 

νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί επαξθήο δεκνζηόηεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εθρώξεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ βαζίζηεθε ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα δελ 
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ζπληζηνύλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξώηνπ 

εδαθίνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: α) δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξνεγνύκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε 

ην Βηβιίν I (άξζξα 3 έσο 221), ηνπ λ. 3978/2011, ηηο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο 

ελαξκνλίδεηαη ε λνκνζεζία ζηελ Οδεγία 2014/23/ΔΔ ή ην παξόλ Βηβιίν (άξζξα 

222 έσο 338) β) δηαδηθαζίεο, ζύκθσλα κε άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο 

Έλσζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα II ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β`, νη 

νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα γηα ηε ρνξήγεζε 

αδεηώλ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα».  

12. Δπεηδή, επηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 232 «Ληκέλεο θαη 

αεξνιηκέλεο» ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη «(ν)η δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ 

(άξζξα 222 έσο 338) εθαξκόδνληαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κε ζθνπό ηε δηάζεζε αεξνιηκέλσλ, 

ζαιάζζησλ ιηκέλσλ ή εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο ή άιισλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ ζε 

θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ αεξνπνξηθέο, ζαιάζζηεο ή εζσηεξηθέο πισηέο 

κεηαθνξέο». 

13. Δπεηδή, απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ελαξγψο πξνθχπηεη, φηη δελ 

απνηεινχλ «αλαζέηνληεο θνξείο», θαηά ηελ έλλνηα απηψλ, λνκηθά πξφζσπα, ηα 

νπνία αζθνχλ θάπνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ άξζξσλ 228 έσο 234 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ επί ηε βάζεη δηθαησκάησλ, ηα νπνία έρνπλ 

εθρσξεζεί κέζσ δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία έρεη δηαζθαιηζζεί επαξθήο 

δεκνζηφηεηα θαη ε εθρψξεζε απηή βαζίζζεθε ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  

14. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην Νφκν 4404/2016 (ΦΔΚ Α’ 126/8.7.2016) 

θαη ηελ θπξσζείζα κε ην άξζξν 1 απηνχ απφ 24 Ηνπλίνπ 2016 «Σύκβαζε 

Παξαρώξεζεο ζρεηηθά κε ηε Φξήζε θαη ηελ Δθκεηάιιεπζε Οξηζκέλσλ Φώξσλ 

θαη Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ εληόο ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηώο», απφ θνηλνχ κε ηα 

πξνζαξηήκαηα απηήο, ζπλήθζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. ζχκβαζε, δπλάκεη ηεο νπνίαο ην Διιεληθφ Γεκφζην ρνξήγεζε ζηελ Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαηνρήο, ρξήζεο, δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, 
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βειηίσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξνχληαη κε απηήλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. 

15. Δπεηδή, ζην πξννίκην ηνπ Ν. 4404/2016 νξίδεηαη φηη «… (Β) Ο 

ΟΛΠ είλαη ην λνκηθό πξόζσπν, πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Ληκέλα Πεηξαηά. Σπζηάζεθε σο λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ δπλάκεη 

ηνπ Νόκνπ 4748/1930, ν νπνίνο αλακνξθώζεθε κε ηνλ Αλαγθαζηηθό Νόκν 

1559/1950 θαη θπξώζεθε κε ηνλ Νόκν 1630/1951, όπσο έθαζηνο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα. Τν 1999, ν ΟΛΠ 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε κεηνρηθή εηαηξία (αλώλπκε εηαηξεία). (Γ) Σύκθσλα κε ηηο 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην άξζξν ηξηαθνζηό πέκπην (35) ηνπ 

Νόκνπ 2932/2001 (ΦΔΚ Α` 145/27.7.2001), ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ν ΟΛΠ 

ζπλήςαλ ζηηο 13 Φεβξνπάξηνπ 2002 ζύκβαζε παξαρώξεζεο (Σύκβαζε ηνλ 

2002). Με ηε Σύκβαζε ηνπ 2002, ην Διιεληθό Γεκόζην παξαρώξεζε ζηνλ ΟΛΠ 

ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, ησλ θηηξίσλ 

θαη ππνδνκώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ληκέλα Πεηξαηά, γηα αξρηθή 

δηάξθεηα ζαξάληα (40) εηώλ, ππό ηνπο εθεί εηδηθόηεξα δηαιακβαλόκελνπο όξνπο 

θαη ζπκθσλίεο. Οξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Σύκβαζε ηνπ 2002, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρώξεζεο θαηά 

δέθα (10) έηε, εγθξίζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ δπλάκεη 

θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2008 (ΦΔΚ Β’ 

2372/21.11.2008). Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ πεξηειήθζεζαλ ζε 

πξόζζεηε ζηε Σύκβαζε ηνπ 2002 πξάμε, πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΛΠ ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2008 (ε Πξνζζήθε ηνλ 

2008). Σηε ζπλέρεηα, ε Σύκβαζε ηνπ 2002, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 

Πξνζζήθε ηνπ 2008 (από θνηλνύ, ε Υθηζηάκελε Σύκβαζε Παξαρώξεζεο), 

θπξώζεθε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Νόκνπ 3654/2008 (ΦΔΚ Α’ 

57/3.4.2008). (Γ) Σηηο 25 Ννεκβξίνπ 2008, ν ΟΛΠ ζπλήςε ζύκβαζε 

παξαρώξεζεο (ε Σύκβαζε ΣΔΠ ηνπ 2008) κε ηελ εηαηξεία «Σηαζκόο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά Α.Δ.» (ΣΔΠ) σο παξαρσξεζηνύρν θαη ηελ Cosco 

Pacific Limited (Cosco Pacific) σο εγγπεηή. Αθνινύζσο, ε Σύκβαζε ΣΔΠ ηνπ 

2008 θπξώζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3755/2009 (ΦΔΚ Α’ 
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52/30.3.2009). Σηηο 26 Ηνπιίνπ 2011, ν ΟΛΠ θαη ε ΣΔΠ ζπκθώλεζαλ λα 

πξνβνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο Σύκβαζεο ΣΔΠ ηνπ 2008 (Τξνπνπνίεζε ΣΔΠ ηνπ 

2011), ε νπνία επίζεο θπξώζεθε ζηε ζπλέρεηα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 327 ηνπ 

Νόκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ Α’ 86/11.4.2012). Σηηο 30 Απγνύζηνπ 2013, ν ΟΛΠ θαη 

ε ΣΔΠ ζπκθώλεζαλ ηνλ δηαθαλνληζκό νξηζκέλσλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία ππήξρε 

αληηδηθία κεηαμύ ηνπ ΟΛΠ θαη ηεο ΣΔΠ (ν Γηαθαλνληζκόο ΣΔΠ). Ο Γηαθαλνληζκόο 

ΣΔΠ πξνβιέπεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ αλαζηνιή ησλ εγγπεκέλσλ αληαιιαγκάησλ 

παξαρώξεζεο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ηεο Σύκβαζεο ΣΔΠ ηνπ 

2008, όπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζώο θαη επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ΟΛΠ 

ζηνλ Ληκέλα Πεηξαηά. Καηά ηα έηε 2013 θαη 2014, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δηεμήγαγε αλεπίζεκε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπκκόξθσζε ηνπ Γηαθαλνληζκνύ 

ΣΔΠ πξνο ηε Ννκνζεζία ηεο ΔΔ (όπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 

2.3). Πξνζρέδην ζύκβαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Γηαθαλνληζκό ΣΔΠ εγθξίζεθε (i) κε 

ηελ Απόθαζε κε αξ. 3377/2014 ηνπ ΣΤ` Τκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη 

(ii) από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΛΠ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2014. Τελ ίδηα 

εκέξα, ν ΟΛΠ θαη ε ΣΔΠ ζπκθώλεζαλ λα πξνβνύλ ζε κηα αθόκα ηξνπνπνίεζε 

ηεο Σύκβαζεο ΣΔΠ ηνπ 2008 (Τξνπνπνίεζε ΣΔΠ ηνπ 2014), ε νπνία θπξώζεθε 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Νόκνπ 4315/2014 (ΦΔΚ Α’ 269/24 Γεθεκβξίνπ 

2014) κε ηζρύ από ηηο 24 Γεθεκβξίνπ 2014. Τν αληηθείκελν ηεο Σύκβαζεο ΣΔΠ 

ηνπ 2008, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Τξνπνπνίεζε ΣΔΠ ηνπ 2011 θαη ηελ 

Τξνπνπνίεζε ΣΔΠ ηνπ 2014 (από θνηλνύ, ε Σύκβαζε Υπνπαξαρώξεζεο ΣΔΠ), 

αθνξά ζηελ ππνπαξαρώξεζε ζηε ΣΔΠ ησλ πξνβιεηώλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ λένπ 

ζηαζκνύ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Ληκέλα Πεηξαηά (ζην Ηθόλην) γηα αξρηθό 

δηάζηεκα ηξηάληα εηώλ κε δύν ελ δπλάκεη πεληαεηείο παξαηάζεηο (ε 

Υπνπαξαρώξεζε ΣΔΠ). (Δ) Σύκθσλα κε ηνλ Νόκν 3986/2011 ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο (ΦΔΚ Α’ 152/1.7.2011), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ην Τακείν 

Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Α.Δ. (ΤΑΗΠΔΓ) 

απέθηεζε πιεηνςεθηθό κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηνλ ΟΛΠ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθό θεθάιαηό ηνπ θαηά πνζνζηό 74,14%. Γπλάκεη 

απόθαζεο πνπ ειήθζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2014, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ 

ΤΑΗΠΔΓ απνθάζηζε θαη ελέθξηλε ηελ πξνηεηλόκελε πώιεζε κεηνρώλ ηνπ ΟΛΠ 
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(πνπ αληηζηνηρνύλ ζπλνιηθώο ζε πνζνζηό 67% ηνπ πθηζηάκελνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηνπ ΟΛΠ) κέζσ δηεζλνύο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δηαξζξσκέλεο 

ζε δύν θάζεηο (ε Γηαδηθαζία Αμηνπνίεζεο). Σην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο 

Αμηνπνίεζεο θαη βάζεη ησλ δηαδηθαζηηθώλ απαηηήζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή 

ηνπ κειινληηθνύ κεηόρνπ πιεηνςεθίαο ηνπ ΟΛΠ, ην ΤΑΗΠΔΓ όξηζε ηελ Cosco 

(Hong Kong) Group Limited σο πξνηηκώκελν επελδπηή (ν Πξνηηκώκελνο 

Δπελδπηήο). Μεηά ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

πξνζπκβαηηθήο λνκηκόηεηαο ηεο Γηαδηθαζίαο Αμηνπνίεζεο από ην Διεγθηηθό 

Σπλέδξην, ην Διεγθηηθό Σπλέδξην εμέδσζε απόθαζε, κε ηελ νπνία απνθάλζεθε 

ππέξ ηεο λνκηκόηεηαο θαη επέηξεςε ζην ΤΑΗΠΔΓ ηε ζύλαςε ζύκβαζεο 

αγνξαπσιεζίαο κεηνρώλ (ε ΣΑΜ) γηα ηελ πώιεζε θαη αγνξά ζπλνιηθώο 

16.750.000 κεηνρώλ εθδόζεσο ηνπ ΟΛΠ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα κεηαβηβαζηνύλ 

ζε δύν δόζεηο ζηνλ Πξνηηκώκελν Δπελδπηή ή ζε ζπγαηξηθή ηνπ Πξνηηκώκελνπ 

Δπελδπηή, θαζώο θαη ηεο Σπκθσλίαο Μεηόρσλ (όπσο νξίδεηαη ζηε ΣΑΜ). 

Οξίδεηαη όηη ε νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ΣΑΜ 

εμαξηάηαη, κεηαμύ άιισλ, από ηε ζύλαςε ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο (όπσο 

νξίδεηαη παξαθάησ) από ηα Μέξε θαη από ηελ πξνζήθνπζα θύξσζή ηεο από ηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ (ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ). (ΣΤ) Σην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο 

Γηαδηθαζίαο Αμηνπνίεζεο θαη όπσο πξνβιέπεηαη θαη επηηξέπεηαη από ηελ 

Υθηζηάκελε Σύκβαζε Παξαρώξεζεο (πεξηιακβαλνκέλνπ, ελδεηθηηθά, ηνπ 

άξζξνπ 15.1(iii) απηήο), ην Διιεληθό Γεκόζην απέζηεηιε ζηηο 25 Ηνπιίνπ 2014 

επίζεκε πξόζθιεζε ζηνλ ΟΛΠ, πξνζθαιώληαο ηνλ ζε δηαπξαγκαηεύζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλνκνινγεζνύλ θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο Υθηζηάκελεο 

Σύκβαζεο Παξαρώξεζεο, κε ζηόρν ην πεξηερόκελό ηεο λα ελαξκνληζηεί πξνο ηε 

ζθνπνύκελε κεηαβίβαζε ζε ηδηώηε επελδπηή πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

ΟΛΠ. Τν Διιεληθό Γεκόζην θαη ν ΟΛΠ πξνέβεζαλ ζε θαιόπηζηεο 

δηαπξαγκαηεύζεηο (νη νπνίεο πεξηέιαβαλ δηαβνπιεύζεηο ζην επίπεδν 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο κεηθηήο επηηξνπήο κε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ ΟΛΠ, 

ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ), θαζώο θαη επαθόινπζεο επαλαδηαπξαγκαηεύζεηο, νη νπνίεο 

θαηέιεμαλ ζηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ζύλαςε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο (καδί κε ηα 
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Παξαξηήκαηά ηεο, ε Σύκβαζε) … (I) Τν Διιεληθό Γεκόζην αλαγλσξίδεη ην 

δηθαίσκα ηνπ ΟΛΠ λα ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σο 

εκπνξηθή θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ησλ όξσλ πνπ παξαηίζεληαη 

πιεξέζηεξα ζηελ παξνύζα Σύκβαζε».  

16. Δπεηδή, ζην άξζξν 1 «Αλαβιεηηθέο Αηξέζεηο, ηζρύο θαη 

θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν» ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο νξίδεηαη φηη «1.1. 

Ζ παξνύζα Σύκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία πιήξσζεο όισλ ησλ 

αθόινπζσλ αλαβιεηηθώλ αηξέζεσλ (νη Αλαβιεηηθέο Αηξέζεηο): … (δ) ηεο 

επέιεπζεο ηεο Ζκεξνκελίαο Οινθιήξσζεο Η, όπσο νξίδεηαη ζηε Σύκβαζε 

Αγνξαπσιεζίαο Μεηνρώλ (ΣΑΜ)». 

17. Δπεηδή, απφ ην αλσηέξσ Πξννίκην ηνπ Ν. 4404/2016 θαη ηα 

πξνζθνκηζζέληα ζην θάθειν ηεο ππφζεζεο έγγξαθα, πξνθχπηεη φηη ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηά 

απνλεκήζεθε ζηνλ ηφηε δεκφζην Ο.Λ.Π. (Ν.Π.Γ.Γ.) κέζσ δηάηαμεο λφκνπ (Ν. 

4748/1930), ν νπνίνο αλακνξθψζεθε κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 1559/1950 θαη 

θπξψζεθε κε ην Νφκν 1630/1951) θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή ν δεκφζηνο Ο.Λ.Π. 

απνηεινχζε αλαζέηνληα θνξέα πνπ ελέπηπηε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

αλαθνξηθά κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηνπο εμαηξνχκελνπο ηνκείο, αθνχ ήηαλ 

επηθνξηηζκέλνο κε ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζαιάζζηνπ Ληκέλα ηνπ 

Πεηξαηά. Δλ ζπλερεία, κε ην Ν. 2688/1999 ν Ο.Λ.Π. κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε 

εηαηξεία θαη εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. ηηο 13 Φεβξνπάξηνπ 2002 

ππνγξάθεθε ζχκβαζε παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  θαη ηεο 

Ο.Λ.Π. Α.Δ. κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθε ζηελ ηειεπηαία ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, ησλ θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Ληκέλα Πεηξαηά, γηα αξρηθή δηάξθεηα ζαξάληα (40) 

εηψλ, ππφ ηνπο εθεί εηδηθφηεξα δηαιακβαλφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο θαη ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 3654/2008 (ΦΔΚ Α’ 57). Σν έηνο 2011, ην Σακείν 

Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (εθεμήο «ΣΑΗΠΔΓ»), κε ην Ν. 

3896/2011 απέθηεζε πιεηνςεθηθφ κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ. 

πνζνζηνχ 74,15% ησλ κεηνρψλ, ηνπ νπνίνπ απνθαζίζζεθε κε ηελ απφ 
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05.03.2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΗΠΔΓ ε πψιεζε πνζνζηνχ 67% κέζσ 

αλνηθηήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία θαη έιαβε επξεία δεκνζηφηεηα. 

Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο ππφςε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκκεηείραλ έμη (6) 

επελδπηηθά ζρήκαηα ([…][…][…][…][…][…]), ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη θαηά ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβαηηθψλ θεηκέλσλ ηεο ζπκθσλίαο κε ηε δηαδηθαζία 

Virtual Data Room. Πεξαηηέξσ, ην Διιεληθφ Γεκφζην, παξάιιεια κε ηελ εμέιημε 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, απέζηεηιε πξφζθιεζε ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ., πξνζθαιψληαο 

ηελ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλνκνινγεζνχλ θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο, κε ζηφρν ην 

πεξηερφκελφ ηεο λα ελαξκνληζηεί πξνο ηε ζθνπνχκελε κεηαβίβαζε ζε ηδηψηε 

επελδπηή πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ., νη νπνίεο θαη θαηέιεμαλ 

ζηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ζχλαςε λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο. Αξρηθφ ζρέδην 

(draft) ηεο λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο απηήο ρνξεγήζεθε ζηνπο αλσηέξσ 

ζπκκεηέρνληεο θαη ππνςήθηνπο ηδηψηεο επελδπηέο πξνο ζρνιηαζκφ θαη 

πξνηάζεηο, νκνίσο ζπλέβε θαη κε ην δεχηεξν ζρέδην απηήο, πξηλ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο, ην νπνίν θαη 

απηφ ρνξεγήζεθε ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο πξνο ζρνιηαζκφ. Σν ηειηθφ 

θείκελν ηεο λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο απηήο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. απνηέιεζε παξάξηεκα ηεο χκβαζεο Αγνξάο 

Μεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ε ππνγξαθή ηεο απνηέιεζε αλαβιεηηθή αίξεζε γηα 

ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ, ήηνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο απαηηείην ε 

επέιεπζε ηεο Ζκεξνκελίαο Οινθιήξσζεο Η, φπσο απηή νξίζηεθε ζηε χκβαζε 

Αγνξαπσιεζίαο ησλ Μεηνρψλ, ήηνη ε ρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε ησλ 

κεηνρψλ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ ζηνλ ηδηψηε επελδπηή. Αθνινχζσο, ην ΣΑΗΠΔΓ, βάζεη 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο COSCO (Hong Kong) Group Limited, αλέδεημε 

ηελ εηαηξεία απηήλ σο πξνηηκψκελν επελδπηή θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 54/2016 

Πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εγθξίζεθε ε ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο Αγνξαπσιεζίαο Μεηνρψλ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ, κέξνο ηεο νπνίαο, σο 

πξνειέρζε, απνηεινχζε θαη ε λέα χκβαζε Παξαρψξεζεο ζηε ζπκθσλεκέλε 

κνξθή κε ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο, ελψ κε ηελ ππ’ αξηζ. 676/2016 

απφθαζή ηεο ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ελέθξηλε ηελ ππφςε ζπλαιιαγή. 
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18. Δπεηδή, απφ ηα πξνεθηεζέληα πξνθχπηεη φηη γηα ηελ 

αγνξαπσιεζία ησλ κεηνρψλ πνζνζηνχ 67% ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. αθνινπζήζεθε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη εμαζθαιίζζεθε επαξθήο δεκνζηφηεηα απηήο, αθνχ 

ε ελ ιφγσ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πψιεζε ησλ 

κεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θαη έιαβε 

επξεία δεκνζηφηεηα θαζψο αλαπαξήρζε ζε πιείζηεο ηζηνζειίδεο ελψ σο ε 

Ο.Λ.Π. Α.Δ. αλαθέξεη, δεκνζηεχζεθε, πξνζέηη, ζηηο εθεκεξίδεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

θαη New York Times. Δπέθεηλα, πξνθχπηεη θαη ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο ν 

ηζρπξηζκφο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. πεξί ηνπ απηαπφδεηθηνπ ηεο επαξθνχο 

δεκνζηφηεηαο ηεο ελ ιφγσ Πξφζθιεζεο εθ ηνπ γεγνλφηνο ηεο ζπκκεηνρήο έμη 

(6) παγθνζκίνπ θήκεο εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα θαη κε ηα φζα έγηλαλ 

δεθηά αθξηβψο αλσηέξσ (ζθέςε 17), ε ελ ιφγσ πψιεζε ησλ κεηνρψλ 

βαζίζηεθε ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, σο αβηάζησο ζπλάγεηαη απφ ηνλ 

επηγελφκελν έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηελ 

πξνξξεζείζα απφθαζή ηνπ πεξί ππνγξαθήο ηεο ππφςε ζχκβαζεο, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη ηα θξηηήξηα πξνεπηινγήο, ήηνη ηα θξηηήξηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο, ηερληθήο επάξθεηαο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, βαζίζηεθαλ ζηελ απφ ην Μάξηην ηνπ έηνπο 2014 έθζεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πκβνχισλ ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θαη ηα νπνία ήηαλ θαηάιιεια γηα 

ηελ πξνζέιθπζε θαιφπηζησλ θαη αμηφπηζησλ επελδπηψλ, αιιά θαη απφ ηε 

ζρεηηθή, πξνξξεζείζα νκνίσο, απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.  

19. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ελαξγψο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ φηη ε 

παξαρψξεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

Ληκέλα Πεηξαηά απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ. έιαβε ρψξα κε ηελ 

ππνγξαθή δχν ζπκβάζεσλ, ήηνη α) ηεο λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηεο 24εο 

Ηνπλίνπ 2016 κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη β) ηεο 

ζχκβαζεο αγνξαπσιεζίαο ησλ κεηνρψλ πνζνζηνχ 67% ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. 

κεηαμχ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ αλαδείρζεθε απφ ηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ έιαβε ρψξα γηα ην ιφγν απηφλ, αθνχ ε δηαδηθαζία 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο 

εμειηζζφηαλ παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. 
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Α.Δ. ζηνλ ηδηψηε επελδπηή, ππφςε ηνπ νπνίνπ ηίζελην ηα ζρεηηθά θείκελα ηεο 

λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο γηα ηελ ππνβνιή παξαηεξήζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ, ε δε ππνγξαθή ηεο ηέζεθε σο αλαβιεηηθή αίξεζε ζηε χκβαζε 

Αγνξαπσιεζίαο ησλ Μεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. Ωο εθ ηνχηνπ, δε δχλαηαη 

παξαδεθηά λα γίλεη ιφγνο γηα εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ Ν. 4412/2016, αθνχ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εμαίξεζεο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο δηάηαμεο 

απηήο, πεξί δηαδηθαζίαο εθρψξεζεο ζηελ νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί επαξθήο 

δεκνζηφηεηα θαη ε νπνία βαζίζηεθε ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη, 

ζπλεθδνρηθψο, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα δε 

ζπληζηνχλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα. Γηα ην ιφγν απηφλ, ζην Πξννίκην 

ηνπ Ν. 4404/2016 (βι. ζθέςε 15 ηεο παξνχζαο) αλαγλσξίζηεθε ζηελ Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. expressis verbis απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ην δηθαίσκα απηήο λα ιεηηνπξγεί 

θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο σο εκπνξηθή θεξδνζθνπηθή 

εηαηξεία, κε ηελ επηθχιαμε, βεβαίσο, ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο.  

20. Δπεηδή, πξνο επίξξσζε ηνχηνπ, ήηνη φηη κε ηελ ππφςε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο παξαρψξεζεο ηνπ 67% ησλ κεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. πξνο ηδηψηε επελδπηή, εμαγνξάζζεθε απφ απηφλ θαη ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηά θαη δελ πξφθεηηαη γηα 

κηα απιή ρξεκαηηζηεξηαθή εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο ππφςε εηαηξείαο, σο ε 

πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη, δεηθλχεηαη ε αηηηνινγηθή ζθέςε 20 ηεο Οδεγίαο 

2014/25/ΔΔ ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Ζ έλλνηα ησλ εηδηθώλ ή απνθιεηζηηθώλ 

δηθαησκάησλ απνηειεί θεληξηθό ζηνηρείν ζηνλ νξηζκό ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο 

παξνύζαο νδεγίαο, θαζώο νη θνξείο πνπ δελ είλαη νύηε αλαζέηνπζεο αξρέο νύηε 

δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο νδεγίαο ππόθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο κόλν ζηνλ βαζκό πνπ αζθνύλ κία από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

θαιύπηνληαη βάζεη ηέηνηνπ είδνπο δηθαησκάησλ. Δίλαη ζπλεπώο ζθόπηκν λα 

δηεπθξηληζηεί όηη δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ εθρσξεζεί κέζσ δηαδηθαζίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηδίσο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο 

Έλσζεο, θαη γηα ηελ νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί επαξθήο δεκνζηόηεηα, δελ 

ζπληζηνύλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 
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νδεγίαο. … … Θα πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηληζηεί όηη ν αλσηέξσ θαηάινγνο 

λνκνζεζίαο δελ είλαη εμαληιεηηθόο θαη όηη δηθαηώκαηα νηαζδήπνηε κνξθήο πνπ 

παξέρνληαη, κεηαμύ άιισλ κε πξάμεηο εθρώξεζεο, κέζσ δηαδηθαζίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη γηα ηελ νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί επαξθήο 

δεκνζηόηεηα δελ ζπληζηνύλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα γηα ηνπο ζθνπνύο 

ηνπ θαζνξηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο νδεγίαο 

…». Με άιια ιφγηα, απφ ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο Οδεγίαο απηήο δχλαηαη κε 

αζθάιεηα λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα, φηη νηαδήπνηε δηαδηθαζία εθρψξεζεο 

δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία θαιχπηεη ηηο νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο 

πεξί επαξθνχο δεκνζηφηεηαο θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ζπληζηά δηαδηθαζία 

πνπ απνθιείεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ σο εηδηθψλ ή 

απνθιεηζηηθψλ, σο ελ πξνθεηκέλσ φπνπ κε ηελ ππφςε αθνινπζνχκελε 

δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. ζηνλ ηδηψηε επελδπηή, παξάιιεια εμειηζζφηαλ ε δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο 

κεηαμχ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηα δε ζρεηηθά θείκελα ηεο 

λέαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηίζελην ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηελ 

αγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ γηα ηελ ππνβνιή παξαηεξήζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ, ε δε ηζρχο ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο απηήο ηέζεθε ππφ ηελ 

αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο χκβαζεο Αγνξαπσιεζίαο ησλ Μεηνρψλ ηεο Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. πλεπψο, παξαδεθηά κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα κία «εθ πιαγίνπ» 

δηαδηθαζία εθρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηά, ε 

νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δηελεξγήζεθε πιεξνχζα ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ Ν. 4412/2016.  

21. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 13 «Δληαία θύζε παξαρώξεζεο, 

εηαηξηθά δεηήκαηα θαη ρξεκαηνδόηεζε», ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο νξίδεηαη 

φηη «13.1 Καηά ηε Γηάξθεηα Παξαρώξεζεο, ν ΟΛΠ ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα … ώζηε, (α) όζνλ αθνξά ζηνλ ΟΛΠ, λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί νύηε λα 

ζπκθσλεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε εηαηξηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, ζπλέλσζεο, 

δηάζπαζεο, ζπγρώλεπζεο ή εηαηξηθήο αλαζπγθξόηεζεο νπνπδήπνηε είδνπο· (β) 

λα κελ ζπλαθζεί νύηε λα ζπκθσλεζεί ε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο ή παξόκνηαο 
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ζύκβαζεο αλαθνξηθά κε δξαζηεξηόηεηεο ή ιεηηνπξγίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ 

παξνύζα Σύκβαζε· θαη (γ) λα κε κεηαβηβαζηεί, νύηε λα ρνξεγεζεί ακέζσο ή 

εκκέζσο, θαλέλα δηθαίσκα ή / θαη ππνρξέσζε βάζεη ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο, 

ζε νπνηνλδήπνηε εξγνιάβν, πάξνρν ππεξεζηώλ ή άιιν ηξίην κέξνο, είηε 

ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ΟΛΠ είηε όρη, κε άιινλ ηξόπν πιελ Υπεξγνιαβίαο ή 

Υπνπαξαρώξεζεο πνπ ζπλάπηεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

Σύκβαζεο». 

22. Δπεηδή, απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε θαη ηελ ηεινινγηθή εξκελεία 

απηήο, πξνθχπηεη φηη ν λνκνζέηεο απέβιεςε κε ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαηνρήο, ρξήζεο, δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, 

βειηίσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηά πνπ 

παξαρσξνχληαη κε απηήλ, απνθιεηζηηθά ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ., ηεο νπνίαο 

ηαπηφρξνλα ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ ηνπ ΣΑΗΠΔΓ απνθάζηζε ηελ πψιεζε 

ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ήηνη κε 

ηελ πψιεζε απηψλ «νπζηαζηηθά παξαρψξεζε» (Μ.Π.Α. 5481/2002 αδεκ.) θαη 

ην δηθαίσκα θαηνρήο, ρξήζεο, δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, βειηίσζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηά. 

23. Δπεηδή, επέθεηλα, ηα αλσηέξσ ζηνηρνχλ θαη κε ην άξζξν 5 

«Αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» ηνπ Ν. 3986/2011 «Δπείγνληα Μέηξα 

Δθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012 - 

2015» (ΦΔΚ Α΄152) κε ην νπνίν νξίδεηαη όηη «1. Ζ αμηνπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Τακείνπ δηελεξγείηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν θαη 

θαηά πξνηίκεζε κε: … (δ) εηζθνξά ζε αλώλπκεο εηαηξείεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

πώιεζε ησλ κεηνρώλ πνπ πξνθύπηνπλ». Δλ πξνθεηκέλσ, πξνθχπηεη φηη, 

επειέγε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πξνο αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. ε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο, 

ηεο νπνίαο ζεκαληηθφ κέξνο απνηειεί ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ Ληκέλνο 

Πεηξαηά θαη ηνπ νπνίνπ δηαζθαιίζζεθε κε ηε λέα χκβαζε Παξαρψξεζεο ε 

παξαρψξεζή ηνπ πξνο ηνλ ηδηψηε επελδπηή κε ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ησλ 

κεηνρψλ θαη ν νπνίνο νπζηαζηηθά ιάκβαλε κέξνο ζηε δηαδηθαζία 
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δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο απηήο, κε 

ηε ζέζε ππφςε ηνπ ησλ ζρεδίσλ (drafts) θεηκέλσλ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, σο 

πξνειέρζε. Δηδηθφηεξα, παξαδεθηψο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ θαζ’ νπ ε 

Πξνζθπγή, Ο.Λ.Π. Α.Δ., φηη ε κεηαγελέζηεξε λέα χκβαζε Παξαρψξεζεο ηεο 

24εο Ηνπλίνπ 2016 έιαβε ρψξα θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηνη ηεο 

δηαδηθαζίαο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ απηήο πξνο αμηνπνίεζε ηεο ππφςε 

πεξηνπζίαο ηεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρνχλ θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ηΔ (506, 507 

508/2016, Γ΄ Σκήκα) επί ηνπ θχξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ πξνο 

ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο γηα ηελ αγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο 

Ο.Λ.Π. Α.Δ.. ηηο απνθάζεηο απηέο θξίζεθε φηη «έρνληαο ην σο άλσ πεξηερόκελν 

ε πξνζβαιιόκελε Πξόζθιεζε ηνπ ΤΑΗΠΔΓ δελ αθνξά ζύζηαζε ηδηαηηέξσλ 

δηθαησκάησλ, επί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ, όπσο αβαζίκσο πξνβάιιεηαη, 

αιιά πώιεζε ζε επελδπηή κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Οξγαληζκόο 

Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.», νη νπνίεο κεηαβηβάζζεθαλ ζην ΤΑΗΠΔΓ, σο ζηνηρείν 

ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, κε ηηο σο άλσ απνθάζεηο 

195/27.10.2011 θαη 206/25.04.2012 ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 

Αλαδηαξζξώζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ», απφ ηηο νπνίεο ζπλάγεηαη, φηη 

θξίζεθε απφ ην αλψηαην αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην, φηη κε ηελ Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ κεηνρψλ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ, 

δε ζπζηήζεθαλ εηδηθά δηθαηψκαηα θαη δελ θξίζεθε  ην γεγνλφο αλ αληηθείκελν ηεο 

ππφςε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε εθρψξεζε εηδηθψλ απνθιεηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηνλ ηδηψηε επελδπηή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ 

Ν.4412/2016, ν νπνίνο λφκνο, άιισζηε, δελ πθίζηαην θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ.  

24. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, πξνθχπηεη φηη ε Ο.Λ.Π. Α.Δ. δελ 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 224 ηνπ Ν. 

4412/2016 (άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ), αθνχ λνκίκσο εμαηξείηαη ratione 

personae ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ «Σπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ 

θαη ππεξεζηώλ πξώελ εμαηξνύκελσλ ηνκέσλ (Οδεγία 2014/25/ΔΔ)» ηνπ λφκνπ 

απηνχ θαη θαη’ αθνινπζίαλ δε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV «Έλλνκε 

πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» ηνπ λφκνπ απηνχ. πλεπψο, 
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παξαδεθηψο δχλαηαη λα γίλεη ιφγνο γηα λφκηκε εμαίξεζε ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. απφ 

ηνπο θαλφλεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, επξσπατθψλ θαη εζληθψλ, 

ζπλεπεία ηεο παξ. 3 εδ. β΄ ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 4 

ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ θαη θαη’ επέθηαζε γηα εμαίξεζε θαη απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ θαινχκελσλ δηθνλνκηθψλ Οδεγηψλ (Οδεγία 89/665/ΔΟΚ θαη 

92/13/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ θαη ηζρχνπλ), 

φπσο απηέο ελζσκαηψλνληαη ζε επίπεδν εζληθνχ δηθαίνπ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 345 – 374 ηνπ βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016). 

25. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 «Σύλαςε 

ζπκβάζεσλ» ηνπ Ν. 4404/2016 νξίδεηαη φηη «1. Ζ «Οξγαληζκόο Ληκέλνο 

Πεηξαηώο Α.Δ.» δύλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο από ηε Σύκβαζε Παξαρώξεζεο, θαζώο 

επίζεο θαη λα ππνπαξαρσξεί ζε ηξίηνπο δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ηκεκάησλ ηεο Ληκεληθήο Εώλεο, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξόκελα ζηα 

άξζξα 9.3 θαη 12 ηεο Σύκβαζεο Παξαρώξεζεο. 2. Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε 

«Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.» ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο δεκνζηόηεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απαγόξεπζεο 

δηάθξηζεο. Οη ππνρξεώζεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ δελ επεξεάδνληαη θαη 

δελ πεξηνξίδνληαη από όπνηνπο ηπρόλ ζρεηηθνύο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο 

ήζειε πηνζεηεζνύλ από ηελ «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.» νύηε θαη ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηεο «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.» κε ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ηε Σύκβαζε Παξαρώξεζεο. 3. Οη 

δηαθνξέο πνπ αλαθύνληαη κεηαμύ ηεο «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.» θαη 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο ζρεηηθά κε ηε ζύλαςε, ηελ εξκελεία ησλ όξσλ, ηελ 

εθηέιεζε θαη ηελ θαηαγγειία Υπνπαξαρσξήζεσλ Ήζζνλνο Σεκαζίαο (όπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 9.3 ηεο Σύκβαζεο Παξαρώξεζεο), ζα εθδηθάδνληαη από ην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Πεηξαηά, ζύκθσλα κε ηε εηδηθή δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

615 – 620 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, εθηόο εάλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

έρνπλ ππαγάγεη ηηο ελ ιόγσ δηαθνξέο ζε δηαηηεζία. 4. Οη δηαθνξέο πνπ 
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αλαθύνληαη κεηαμύ ηεο «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.» θαη ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο ζρεηηθά κε ηε ζύλαςε, ηελ εξκελεία ησλ όξσλ, ηελ 

εθηέιεζε θαη ηελ θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 

ηεο Σύκβαζεο Παξαρώξεζεο, ζα εθδηθάδνληαη από ηα Γηθαζηήξηα ηνπ Πεηξαηά 

θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, εθηόο εάλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε έρνπλ ππαγάγεη 

ηηο ελ ιόγσ δηαθνξέο ζε δηαηηεζία». Δπηπιένλ, ζην άξζξν 9 «Ληκεληθά έξγα» 

νξίδεηαη φηη  «1. Ζ «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.» δύλαηαη λα πξνθεξύηηεη 

δηαγσληζκνύο θαη λα αλαζέηεη ζπκβάζεηο έξγσλ σο ηδησηηθέο ζπκβάζεηο, ππό ηελ 

επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ρσξίο λα ππνρξενύηαη πξνο 

ηνύην λα αθνινπζήζεη ηππηθέο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 2. Ζ 

«Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ.» ππνρξενύηαη λα δηαζθαιίδεη όηη ην ζύλνιν 

ησλ εξγαζηώλ πνπ έρεη αλαζέζεη θαη νη νπνίεο δηελεξγνύληαη εληόο ηνπ Ληκέλα 

Πεηξαηά, πιεξνύλ όια αλεμαηξέησο ηα εθαξκνζηέα ηερληθά πξόηππα, θαζώο θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο εγγπήζεηο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

κέξηκλαο, όπσο εθάζηνηε νξίδνληαη από ηελ λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηελ 

εθηέιεζε δεκόζησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. 3. Οη νξηζηηθέο κειέηεο 

ζρεηηθά κε έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη από ηελ «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο 

Α.Δ.» ή γηα ινγαξηαζκό ηεο ιακβάλνπλ ηε δηνηθεηηθή έγθξηζε ηεο Γηεύζπλζεο 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ...».  

26. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 12 «Φνξήγεζε δηθαησκάησλ θαη 

αλάζεζε ππνρξεώζεσλ από ηνλ ΟΛΠ» νξίδεηαη φηη «12.1 Ο ΟΛΠ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί εξγνιάβνπο, παξόρνπο ππεξεζηώλ ή άιια ηξίηα πξόζσπα, είηε 

ζπλδένληαη κε ηνλ ΟΛΠ είηε όρη (νη Υπεξγνιάβνη), πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ βάζεη ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο, θαζώο θαη γηα ηελ 

αλάιεςε νπνησλδήπνηε εξγαζηώλ ζηνλ Φώξν ηνπ Ληκέλα. Με ηελ επηθύιαμε 

ηνπ άξζξνπ 12.14, νπνηαδήπνηε ζύκβαζε κε Υπεξγνιάβν (ε Υπεξγνιαβία) ζα 

ζπλάπηεηαη, αλαλεώλεηαη, επεθηείλεηαη ή ηξνπνπνηείηαη κόλν ππό εύινγνπο 

όξνπο αγνξάο. 12.2 Δληόο δηαζηήκαηνο όρη κεγαιύηεξνπ ησλ ελελήληα (90) 

εκεξώλ από ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρύνο, ν ΟΛΠ ζα πηνζεηήζεη κε 

απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηνπ θαη ζα δεκνζηεύζεη ζεηξά 

δεζκεπηηθώλ εηαηξηθώλ θαλνληζκώλ (νη Καλνληζκνί Αλάζεζεο Σπκβάζεσλ θαη 
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Υπνπαξαρσξήζεσλ), πνπ ζα ηζρύνπλ γηα ηηο Υπεξγνιαβίεο, ηνπο 

Υπεξγνιάβνπο, ηηο Υπνπαξαρσξήζεηο (πιελ ησλ Υπνπαξαρσξήζεσλ Ζζζνλνο 

Σεκαζίαο) θαη ηνπο Υπνπαξαρσξεζηνύρνπο ηνπ ΟΛΠ, ελώ ζα δύλαηαη θαηά 

θαηξνύο λα ελεκεξώλεη, ηξνπνπνηεί ή λα ζπκπιεξώλεη ηνπο Καλνληζκνύο 

Αλάζεζεο Σπκβάζεσλ θαη Υπνπαξαρσξήζεσλ. Οη Καλνληζκνί Αλάζεζεο 

Σπκβάζεσλ θαη Υπνπαξαρσξήζεσλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηζρύνπζεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκνπξάηεζε Υπεξγνιαβηώλ θαη Υπνπαξαρσξήζεσλ, ηελ 

επηινγή Υπεξγνιάβσλ θαη Υπνπαξαρσξεζηνύρσλ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε 

ζπλαθή δεηήκαηα. Ο ΟΛΠ ζα δηαζθαιίδεη όηη νη Καλνληζκνί Αλάζεζεο 

Σπκβάζεσλ θαη Υπνπαξαρσξήζεσλ: (α) παξαζέηνπλ δηαθαλείο θαη εύιεπηνπο 

θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο· (β) παξαζέηνπλ 

εύινγα θαη βαζηζκέλα ζηελ αγνξά όξνπο θαη θξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ 

δηαθνξεηηθώλ δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο θαη επηινγήο, θαζώο θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αλακέλεηαη λα ηζρύνπλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηύπν Υπεξγνιαβίαο ή Υπνπαξαρώξεζεο· (γ) δεκνζηεύνληαη ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ ηξέρνπζα εθδνρή ηνπο θαη παξακέλνπλ δηαζέζηκνη κεηά από 

ηε δεκνζίεπζε γηα επηζθόπεζε από ηξέρνληεο θαη ελ δπλάκεη Υπεξγνιάβνπο (ε 

δεκνζίεπζε ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΠ, ζε πεξίνπηε, επρεξώο 

αλαγλσξίζηκε θαη πξνζβάζηκε ζέζε ζα ζεσξείηαη όηη εθπιεξώλεη ηνλ ελ ιόγσ 

ζθνπό)· θαη (δ) εθαξκόδνληαη κε ζπλέπεηα. 12.3 Με ηελ επηθύιαμε ηεο ηήξεζεο 

ησλ αξρώλ ηεο ειεύζεξεο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξόζβαζεο, όπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ή όπσο απαηηείηαη από ην εθαξκνζηέν δίθαην, ν ΟΛΠ 

κπνξεί λα παξαρσξήζεη ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζην πιαίζην 

ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο, ζπλάπηνληαο ππνπαξαρσξήζεηο κε εξγνιάβνπο, 

παξόρνπο ππεξεζηώλ ή άιια ηξίηα κέξε, ζπλδεδεκέλα ή κε κε ηνλ ΟΛΠ (νη 

Υπνπαξαρσξήζεηο θαη θάζε ηξίην κέξνο, ν Υπνπαξαρσξεζηνύρνο). Με ηελ 

επηθύιαμε όζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 θαη κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 

12.14, νπνηαδήπνηε ελ ιόγσ Υπνπαξαρώξεζε ζα ζπλάπηεηαη, ζα αλαλεώλεηαη, 

ζα παξαηείλεηαη ή ζα ηξνπνπνηείηαη κόλν κε εύινγνπο όξνπο αγνξάο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Αλάζεζεο 
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Σπκβάζεσλ θαη Υπνπαξαρσξήζεσλ. … … 12.6 Φσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 12.2 θαη 12.3, ν ΟΛΠ κπνξεί λα ζπλάπηεη Υπνπαξαρσξήζεηο θαη 

ζπκβάζεηο κε Υπεξγνιάβνπο κόλν επί ηε βάζεη αλνηθηώλ, δηαθαλώλ, 

αληαγσληζηηθώλ θαη ακεξόιεπησλ δηαδηθαζηώλ …». 

27. Δπεηδή, ζην άξζξν 377 παξ. 2 πεξ. 11) ηνπ Ν.4412/2106 

πξνβιέπεηαη φηη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη ε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΠ Α.Δ. 4900/2008 (Β’ 513) «Καλνληζκόο ζύλαςεο θαη 

εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο, ππεξεζηώλ, έξγσλ, παξαρσξήζεσλ θαη 

εθπνηήζεσλ ηεο εηαηξίαο ΟΛΠ Α.Δ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε 

258/2008 ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ (Β’ 2647), πιελ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε 

παξαρψξεζε γεο (άξζξα 55-74) θαη εθπνηήζεσλ (άξζξα 75-80), ελψ ζχκθσλα 

κε ηε γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 377 παξ. 3  νξίδεηαη φηη «Καηαξγείηαη θάζε 

γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ή 

ξπζκίδεη ηα ζέκαηα απηά κε άιινλ ηξόπν».   

28. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 

θαη 9 παξ. 1 ηνπ Ν. 4404/2016 ελεθξίζε ζηελ ππ’ αξηζ. 18/27-10-2016 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Π., ήηνη ζε χζηεξν ζηάδην ηεο 

εθαξκνγήο ηζρχνο ηνπ λ. 4412/2016, ν Καλνληζκφο Αλάζεζεο Έξγσλ, 

Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο, ζην πξννίκην 

ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη φηη «Τν Α΄ Κεθάιαην εθαξκόδεηαη θαηά ηελ αλάζεζε 

εθηέιεζεο όισλ ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Έξγσλ θαη Δπελδύζεσλ θαζώο 

θαη θαηά ηελ εθηέιεζε θάζε ζρεηηθήο κε ηα έξγα απηά ζύκβαζεο. Τν Β΄ Κεθάιαην 

ηπγράλεη εθαξκνγήο θαηά ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ζρεηηθώλ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο ή ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηώλ. Τν Γ΄ 

Κεθάιαην πεξηιακβάλεη ηειηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζε όιεο ηηο 

ζπκβάζεηο ησλ δύν αλσηέξσ θεθαιαίσλ». 

29. Δπεηδή, εληεχζελ παξέπεηαη, φηη ε πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ θαη ε 

αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ απφ ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ., γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 8, 9 θαη 12 ηνπ Ν. 4404/2016, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηππηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αιιά κε ηελ ζε θάζε πεξίπησζε 
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ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ, θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ πξνξξεζεηζψλ δηαηάμεσλ, εθδνζέληα Καλνληζκφ Αλάζεζεο 

Έξγσλ, Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο ηεο ππ’ 

αξηζ. 18/27-10-2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., 

ε δε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ αλαθχνληαη κεηαμχ ηεο «Οξγαληζκφο 

Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ.» θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο, ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, 

ηελ εξκελεία ησλ φξσλ, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

αλαηίζεληαη κε βάζε ηα άξζξα απηά ηνπ Ν. 4404/2016, άγεηαη πξνο επίιπζε 

ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηνπ Πεηξαηά θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, εθηφο εάλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ππαγάγεη ηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο ζε δηαηηεζία. 

εκεηψλεηαη, κάιηζηα, φηη ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν. 

4404/2016, ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 4404/2016, ζην νπνίν γίλεηαη ξεηή κλεία πεξί 

ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. λα πξνθεξχηηεη δηαγσληζκνχο θαη λα αλαζέηεη 

ζπκβάζεηο έξγσλ σο ηδησηηθέο ζπκβάζεηο, ρσξίο λα ππνρξενχηαη πξνο ηνχην λα 

αθνινπζεί ηππηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αλαθέξεηαη  φηη 

«(κ)ε ην άξζξν 9 εηζάγνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε 

ζπκβάζεσλ ιηκεληθώλ έξγσλ από ηελ αληηζπκβαιιόκελε εηαηξεία» (ζει. 512 ηεο 

Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο). Ωζαχησο, ζεκεηψλεηαη (ζει. 501 ηεο Αηηηνινγηθήο 

Έθζεζεο πεξ. δ΄), φηη ν θπξσηηθφο λφκνο ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο  ξπζκίδεη 

δεηήκαηα αλάζεζεο ζπκβάζεσλ εθ κέξνπο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη εθηέιεζεο 

ιηκεληθψλ έξγσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηάμεηο δηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

παξνρή ζαθνχο πιαηζίνπ έλλνκεο πξνζηαζίαο ζε ηξίηνπο πνπ έρνπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ. Απφ ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο ηνπ Ν. 

4404/2016, κε αζθάιεηα ζπλάγεηαη ε ratio legis ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8, 9 

θαη 12, ψζηε απηέο λα απνηεινχλ εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηεο Ο.Λ.Π. 

Α.Δ. Οίθνζελ πξνθχπηεη φηη θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4412/2016 πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

30. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, δελ δχλαηαη παξαδεθηά λα γίλεη ιφγνο γηα 

ζπλνκνιφγεζε ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο «αλαζέηνληα θνξέα» θαηά 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ Ν. 4412/2016, εθ ηνπ γεγνλφηνο θαη κφλν ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο επίκαρεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζην 

πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο (ππ’ αξηζ. 2018/S 147-335687), ζηελ νπνία 

απηνπξνζδηνξίδεηαη σο «αλαζέηνπζα αξρή» θαη ζην είδνο απηήο σο «Άιιν 

είδνο: Ννκηθφ Πξφζσπν». Καη ηνχην δηφηη, σο ε θαζ’εο ε Πξνζθπγή βάζηκα 

ππνζηεξίδεη, ε δεκνζίεπζε απηή έγηλε πξάγκαηη, γηα ιφγνπο θαηά ην δπλαηφλ 

επξχηεξεο δπλαηήο δεκνζηφηεηαο. ε θάζε δε πεξίπησζε ην γεγνλφο απηφ θαη 

κφλν δελ είλαη ηθαλφ λα ζηεξίμεη αληίζεηε θξίζε, πνιχ δε πεξηζζφηεξν λα 

νδεγήζεη ζηε ζπλαγσγή ζπκπεξάζκαηνο πεξί ζπλνκνιφγεζεο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., 

σο θέξνπζαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ «αλαζέηνληνο θνξέα» θαηά ην επξσπατθφ θαη 

εζληθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην.   

 31. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηα γελφκελα δεθηά ζηηο πξνεγνχκελεο 

ζθέςεηο, πξνθχπηεη φηη ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο 

Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ.» δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 224 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 

2014/25/ΔΔ), δελ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη, ζπλεπψο, 

ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη ε ππφςε Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. 

32. Δπεηδή, εμάιινπ, ε πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ θαη ε αλάζεζε θαη 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ απφ ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ. γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8, 9 θαη 

12 ηνπ Ν. 4404/2016 ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αιιά ζχκθσλα κε ηνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ εθδνζέληα Καλνληζκφ Αλάζεζεο Έξγσλ, Τπεξεζηψλ θαη 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο ηεο ππ’ αξηζ. 18/27-10-2016 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ.  

33. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε. 

34. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα πνζνχ 15.000,00€ (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε 
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θσδηθφ 228888363958 1009 0013), πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Απνξξίπηεη ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ, πνζνχ δέθα πέληε ρηιηάδσλ 

(15.000,00) Δπξψ (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 228888363958 1009 

0013). 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηνλ Άγ. Ησάλλε Ρέληε, ζηηο 19 επηεκβξίνπ 2018, 

θαη εθδφζεθε ζηνλ ίδην ηφπν ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2018.  

 

 

Ο Πρόεδρος              Η Γραμμαηέας 

 

         Φώηιος Θεοδ. Καηζίγιαννης                  Φιλία I. Κονηραθούρη 

          Πρόεδρος Εθεηών Δ.Δ. ε.η. 

 

 


