
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

σχετικά 

α. με την δικαίωση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων   αναφορικά με παράνομες κατατμήσεις και
φωτογραφικές διατάξεις συνοπτικών διαγωνισμών της ΟΛΒ ΑΕ

και 

β. τη λειτουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Διαφάνειας στη Δημόσια Αρχή Λιμένων

Πειραιάς, 13/2/2020

Με αφορμή την υπ.αριθ. Ζ.1/2019 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,
o Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων κ. Δημοσθένης Μπακόπουλος δήλωσε τα εξής:

“Την  11.04.2018 η  Δημόσια  Αρχή  Λιμένων  υπέβαλε  στην  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων
Συμβάσεων το με αριθμό πρωτοκόλλου 6000/242/2018 έγγραφό της, με το οποίο ετίθετο σε γνώση
της  τελευταίας  η  ακολουθούμενη  από  την  Οργανισμός  Λιμένος  Βόλου  ΑΕ  διαδικασία  για  την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων
της περιόδου 2016 – 2018. 

Η ανωτέρω καταγγελία συντάχθηκε στο πλαίσιο σειράς δειγματοληπτικών ελέγχων, που διενήργησε
η Δημόσια  Αρχή  Λιμένων το  έτος  2018,  στις  διαδικασίες  κατάρτισης  δημοσίων  συμβάσεων των
φορέων διαχείρισης λιμένων της περιόδου 2016 – 2018. 

Ατυχώς, το Νοέμβριο 2018 κατεβλήθησαν προσπάθειες οι προαναφερόμενοι έλεγχοι της Δημόσιας
Αρχής Λιμένων να τερματιστούν, οι οποίες δεν ευοδώθηκαν κυρίως λόγω της ψυχικής αντοχής, αλλά
και των αυξημένων τυπικών προσόντων του προσωπικού της Αρχής, η οποία παρήγαγε έγγραφα και
διοικητικές πράξεις με πλήρη νομική τεκμηρίωση. 

Η συγκρότηση της ελεγκτικής ομάδας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη
διενέργεια ελέγχου στην Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ έλαβε χώρα στις 11.07.2019, ήτοι δεκαπέντε
(15) μήνες μετά την αρχική καταγγελία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και λίγες μόνο ημέρες μετά τις
εκλογές του Ιουλίου 2019. 

Η με αριθμό Ζ.1/2019 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων δικαιώνει την
τεκμηριωμένη  προσπάθεια  της  Δημόσιας  Αρχής  Λιμένων  στην  ενίσχυση  της  διαφάνειας  στη
λειτουργία των φορέων διαχείρισης λιμένων και αποφαίνεται ότι:

α. η ακολουθηθείσα από την Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ πρακτική, ήτοι η προκήρυξη πλήθους
επαναλαμβανόμενων, διαδοχικών, αυτοτελών διαγωνιστικών διαδικασιών που καταλήγουν σε ένα
πολύ μεγάλο αριθμό συμβάσεων και δη μικρής χρονικής διάρκειας ουσιαστικά εμπίπτει στην έννοια
της απαγορευμένης τεχνητής κατάτμησης του συμβατικού αντικειμένου

β.  από  τον   έλεγχο  στις  ανωτέρω  διακηρύξεις,  διαπιστώθηκε  ότι  σε  αυτές  εμπεριέχονταν
περιοριστικές  του  ανταγωνισμού  διατάξεις,  κυρίως  αναφορικά  με  το  δικαίωμα  συμμετοχής  των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και  την  τεχνική καταλληλότητα αυτών,  καθώς οι  επίμαχοι
όροι ήταν διατυπωμένοι κατά τρόπο ασαφή και αόριστο θέτοντας μη μετρήσιμα στοιχεία τεχνικής
καταλληλότητας, καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν τις προσφορές μη συγκρίσιμες, κατά παράβαση
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της  αρχής  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας  στις  διαδικασίες  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων. 

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης,  η Δημόσια Αρχή Λιμένων συγκροτεί Μόνιμο Παρατηρητήριο
Διαφάνειας  με  αρμοδιότητα  τη  συστηματική  παρακολούθηση  των  διαδικασιών  κατάρτισης
συμβάσεων των ιδιωτικοποιημένων και κρατικών φορέων διαχείρισης λιμένων και την υποβολή
τεκμηριωμένων αναφορών στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές, προκειμένου οι τελευταίες να
διευκολυνθούν στο ελεγκτικό τους έργο.”

2


