ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
σχετικά
με δράσεις Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Δημόσιας Αρχής Λιμζνων μηνός Φεβρουαρίου 2020

Πειραιάς, 13/3/2020

1. Τελ 11.04.2018 ε Γεκόζηα Αξρή Ληκέλσλ ππέβαιε ζηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 6000/242/2018 έγγξαθό ηεο, κε ην νπνίν
εηίζεην ζε γλώζε ηεο ηειεπηαίαο ε αθνινπζνύκελε από ηελ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Βόινπ ΑΔ
δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ παξαιαβήο απνβιήησλ θαη
θαηαινίπσλ θνξηίνπ πινίσλ ηεο πεξηόδνπ 2016 – 2018. Ζ ζπγθξόηεζε ηεο ειεγθηηθήο
νκάδαο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ
ζηελ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Βόινπ ΑΔ έιαβε ρώξα ζηηο 11.07.2019, ήηνη δεθαπέληε (15) κήλεο
κεηά ηελ αξρηθή θαηαγγειία ηεο Γεκόζηαο Αξρήο Ληκέλσλ θαη ιίγεο κόλν εκέξεο κεηά ηηο
εθινγέο ηνπ Ιοσλίοσ 2019. Τειηθά, εθδόζεθε ε κε αξηζκό Ε.1/2019 απόθαζε ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, κε ηελ νπνία κεηαμύ άιισλ δηαπηζηώζεθε όηη
ζηηο δηαθεξύμεηο αλάδεημεο αλαδόρνπ παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ, πνπ
παξάγνληαη ζηα πινία, πεξηέρνληαη δηαηάμεηο "πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνύ", ήηνη
πεξηέρνληαη νη ζε απιά ειιεληθά απνθαινύκελεο θσηνγξαθηθέο δηαηάμεηο.
Σηε ζπλέρεηα (ήηνη ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν ηεο 11.04.2018), ε Αξρή αζρνιήζεθε θαη πάιη κε
ηελ ΟΛΒ ΑΔ, δηόηη πεξηήιζαλ ζε γλώζε ηεο extraits ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, κέζα από ηα
νπνία πξνέθπςαλ ζνβαξέο ππόλνηεο θπθιώκαηνο εμππεξέηεζεο εξγνιαβηθώλ ζπκθεξόλησλ.
Τα ζηνηρεία απεζηάιεζαλ ζηηο αξκόδηεο εηζαγγειηθέο Αξρέο.
Σηηο 18.02.2020 ε Δπηακειήο Σύλζεζε ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ
έιαβε ηελ κε αξηζκό 7/2020 απόθαζή ηεο, κε ηελ νπνία θξίζεθαλ κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο:
"Καηά ζπλέπεηα, όπσο βαζίκσο ππνζηεξίδεη ε πξνζθεύγνπζα, θαηά παξάβαζε ηνπ
ελσζηαθνύ δηθαίνπ θαη ησλ αξρώλ απηνύ, κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξνθήξπμε πξνθεξύζζεηαη
ε αλάζεζε απνθιεηζηηθά ζε έλαλ θαη κόλνλ αλάδνρν ηεο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεώλ,
αιιά θαη πγξώλ απνβιήησλ, θαζώο ηνύην νπδόισο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθό από ην
πθηζηάκελν θαζεζηώο ηειώλ, όπσο αβαζίκσο ππνζηεξίδεη ν αλαζέησλ θνξέαο, αθνύ
θαηεδείρζε κε ζαθήλεηα από ηελ πξνζθεύγνπζα όηη ην πάγην ηέινο είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηό
λα επηκεξηζηεί επρεξώο αλάινγα κε ηε θύζε ησλ απνβιήησλ. Εμάιινπ, όπσο πξνθύπηεη από
ηε ζπλνιηθή επηζθόπεζε ηνπ θαθέινπ, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν αλάζεζεο ησλ ζρεηηθώλ
ππεξεζηώλ παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ πινίσλ από ηνπο ινηπνύο
Οξγαληζκνύο Ληκέλνο ζηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα, κόλνλ ν αλαζέησλ θνξέαο ηεο ππό εμέηαζε
πξνζθπγήο, πεξηιακβάλεη ζην θπζηθό αληηθείκελν ησλ ππό αλάζεζε ζπκβάζεσλ ηελ
παξαιαβή θαη δηαρείξηζε, ζπλνιηθά, ηόζν ησλ ζηεξεώλ όζν θαη ησλ πγξώλ απνβιήησλ,
δηακνξθώλνληαο αλάινγα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζην θείκελν ησλ ζρεηηθώλ
δηαθεξύμεσλ, θαζώο νη ινηπνί δώδεθα Οξγαληζκνί Ληκέλνο, θαιύπηνπλ ηηο ζρεηηθέο ηνπο
αλάγθεο κε ηελ ζύλαςε δηαθξηηώλ ζπκβάζεσλ αλά θαηεγνξία απνβιήησλ, ήηνη ζπλάπηνπλ
ρσξηζηέο ζπκβάζεηο γηα ηα ζηεξεά απόβιεηα θαη ρσξηζηέο γηα ηα πγξά απόβιεηα. Σπλεπώο,
όισο αλαηηηνιόγεηα, ν αλαζέησλ θνξέαο, δηακόξθσζε ηνπο πξνζβαιιόκελνπο όξνπο
ηεο δηαθήξπμεο, θαζώο δελ επηθαιείηαη νύηε ζην ζώκα ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα
ζπλνδεπηηθά απηήο έγγξαθα, νύηε ζηηο απόςεηο ηνπ πξνο ηελ ΑΕΠΠ, βάζεη πνηώλ
εηδηθόηεξσλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ αηηησδώο ζπλπθαζκέλσλ κε ηε θύζε ηεο
πξνθεξπρζείζαο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο, πεξηιακβάλεη ζην θπζηθό αληηθείκελν ησλ
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ππό αλάζεζε ζπκβάζεσλ ηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε, ζπλνιηθά, ηόζν ησλ ζηεξεώλ
όζν θαη ησλ πγξώλ απνβιήησλ, δηακνξθώλνληαο αλάινγα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο
ησλ ππνςεθίσλ ζην θείκελν ησλ ζρεηηθώλ δηαθεξύμεσλ. Λεθηέν είλαη δε, όηη ηνύηε ε
επηινγή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα νπδόισο επηηάζζεηαη από ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό
πιαίζην, αιιά αληηζέησο, θείηαη εθηόο ησλ άθξσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ
αλαζέηνληνο θνξέσο λα δηακνξθώλεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο ηα σο άλσ
όξηα ηίζεληαη από ηηο αξρέο πνπ πθίζηαληαη σο ππνρξεσηηθά δηέπνπζεο ηηο
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ήηνη ην άλνηγκα, ηε δηαθύιαμε
ηνπ πξαγκαηηθνύ αληαγσληζκνύ θαη ηελ απαγόξεπζε ηεο επλνηθνξαηίαο θαη πξαθηηθώλ
πνπ εκπνδίδνπλ ην άλνηγκα ησλ ελ ιόγσ αγνξώλ. Υπό ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ν
ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο πξνζθπγήο βξίζθεη πιήξεο έξεηζκα ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
θαη, σο εθ ηνύηνπ, γίλεηαη δεθηόο σο βάζηκνο."
Από ηα αλσηέξσ, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη παξά ηελ αιιαγή όρη κόλν δηνίθεζεο ηεο ΟΛΒ ΑΔ,
αιιά θαη Κπβέξλεζεο, νη όξνη ησλ πξνθεξύμεσλ αλάδεημεο αλαδόρνπ παξαιαβήο θαη
δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία παξακέλνπλ θσηνγξαθηθνί θαη κάιηζηα
θσηνγξαθηθνί ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνιάβνπ (είλαη εύινγν πνηνο εξγνιάβνο επλνήζεθε
από ηελ επηινγή ηεο ΟΛΒ ΑΔ λα δεκνζηεύζεη θνηλή πξνθήξπμε γηα ηα πγξά θαη ζηεξεά
απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα πινία). Δίλαη δε ηόζν πξόδεια θσηνγξαθηθνί, ώζηε ε ΑΔΠΠ
λα πξνβεί ζε αθύξσζε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο. Γηα ην ιόγν απηό, ε Γεκόζηα Αξρή
Ληκέλσλ πξνέβε ζε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκόδηεο εηζαγγειηθέο αξρέο γηα πνηληθή
αμηνιόγεζε.
2. Τν Φεβροσάριο 2020 πεξηήιζαλ ζηε Γεκόζηα Αξρή Ληκέλσλ ζηνηρεία από ηα νπνία
πξνέθπςε όηη ε ΟΛΠ ΑΔ ρξέσλε ηέιε «πξπκλνδέηεζεο ζε ηδησηηθό λαππεγείν» ζην λαπάγην
THALASSOPOROS, αλ θαη γλώξηδε από ην Μάξηην 2010 όηη είρε πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε
εκηβύζηζεο ζηελ πεξηνρή Ακπειάθηα Σαιακίλαο. Γηα ηηο ςεπδείο απηέο ρξεώζεηο ε Γεκόζηα
Αξρή Ληκέλσλ πξνέβε ζε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκόδηεο εηζαγγειηθέο αξρέο γηα
πνηληθή αμηνιόγεζε.
3. Τνλ Φεβροσάριο 2020 πεξηήιζαλ ζηε Γεκόζηα Αξρή Ληκέλσλ ζηνηρεία από ηα νπνία
πξνέθπςε όηη θπζηθό πξόζσπν, ην νπνίν απνκαθξύλζεθε από ΝΠΓΓ ιόγσ θαηαγγειηώλ ηεο
Αξρήο γηα παξάλνκεο θαη θσηνγξαθηθέο δηαθεξύμεηο αλάδεημεο αλαδόρσλ παξαιαβήο θαη
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, πνπ παξάγνληαη ζηα πινία, εκθαλίζηεθε λα ζπκκεηέρεη ζε
ζπλαληήζεηο κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΟΛΝΔ ΑΔ κε ηελ κε
πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε αζθαιηζηηθή λνκνζεζία ηδηόηεηα ηνπ «άηππνπ ζπκβνύινπ».
Γηα ηελ ππόζεζε απηή, ε νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ δηαζηάζεηο ζνβαξήο εηζθνξνδηαθπγήο, ε
Γεκόζηα Αξρή Ληκέλσλ πξνέβε ζε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκόδηεο εηζαγγειηθέο
αξρέο γηα πνηληθή αμηνιόγεζε.
4. Τνλ Φεβροσάριο 2020 δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηα νπνία νη ηηκέο δέθα
βαξέσλ κεηάιισλ πνπ θαηακεηξήζεθαλ ζην βπζό ηνπ ιηκαληνύ ηεο Δξκνύπνιεο, όρη κόλν
μεπεξλνύλ ηηο θπζηνινγηθέο αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη έσο θαη πέληε θνξέο
κεγαιύηεξεο. Γηα ηελ ππόζεζε απηή, ηδίσο γηα ηελ πξνζήθνπζα εθαξκνγή ζηελ ππόζεζε
απηή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη», ε Αξρή πξνέβε ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε αμηόπνηλσλ
πξάμεσλ.
5. Τελ ηξέρνπζα πεξίνδν (Μάρτιος 2020) ε Αξρή δηεξεπλά θαηαγγειίεο αλαθνξηθά κε ηα
θάησζη ζέκαηα:
α) θαηαβνιή από θνξέα δηαρείξηζεο ιηκέλα ηεο εγγύεζεο πξώελ Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ
θαηεγνξνύκελνπ γηα απηζηία
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β) ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ηηκνιόγεζεο ζπκβάζεσλ εμνπιηζκνύ ησλ πξνβιεηώλ ιηκέλα
Πεηξαηά, θαζώο θαη δηεμαγσγήο ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ ζηε ΝΔΕ Πεξακαηνο
γ) ηελ θεξόκελε απαζρόιεζε ζε εηαηξεία ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
παξαρσξεζηνύρνπ ηεο
δ) ηελ θεξόκελε απαζρόιεζε ζε ππεξγνιάβνπο ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ δηεπζπληηθώλ
ζηειερώλ ηνπ εξγνδόηε ηνπο
ε) ηελ ρξέσζε από ηελ ΟΛΠ ΑΔ παξάλνκσλ ηειώλ απζαίξεηεο παξακνλήο ζε πινία
θαηαζρεκέλα/επηθίλδπλα θαη επηβιαβή θαη ηελ επίπησζή ηεο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο
κεηνρήο ηεο εηαηξείαο
ζη) ηελ απαζρόιεζε από θνξέα δηαρείξηζεο ιηκέλα εμσηεξηθώλ δηθεγόξσλ κε ζπγθξνύζεηο
ζπκθεξόλησλ
δ) θαηαγγειίεο αλαθνξηθά κε θαθνδηαρείξηζε ζην ιηκέλα Καηάθνινπ
ε) ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο DPORT - ΟΛΠ θαη DPORT - ΟΦΔ κε αληηθείκελν ηελ
κνλνπσιηαθή παξνρή θνξηνεθθνξησηηθώλ εξγαζηώλ ζην ιηκέλα Πεηξαηά θαη’απνθιεηζκό
νπνηνπδήπνηε αληαγσληζηή ηεο DPORT.
Γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γηαθάλεηαο ηεο Γεκόζηαο Αξρήο Ληκέλσλ
ζα αθνινπζήζεη λεόηεξε ελεκέξσζε ηνλ Απξίιην 2020.
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