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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ   

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 108/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  5 2 η  

 
ΘΕΜΑ 7ο: «χζδια προσ διαβοφλευςη πρότυπησ πρόςκληςησ κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του 

Ν.4504/2017 (τερεά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπησ ςφμβαςησ για την παροχή 
λιμενικών υπηρεςιών παραλαβήσ και διαχείριςησ αποβλήτων και καταλοίπων 
πλοίων». 

 

Σθν 30θ Μάϊου 2019, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 52θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, ςτον Πειραιά, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

6.  Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

7.  Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

  

  

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

Γρίνοσ πυρίδων                                                                                                  Μζλοσ  

Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Δρ. Καρφάκθ Ελζνθ. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ ειςιγθςθ, θ οποία αφορά ςτθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 

τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, ςφμφωνα με το άρκρο 105 παρ. 28 Ν. 4504/2017, όπωσ αυτό 

τροποποιικθκε από το άρκρο 48 Ν. 4597/2019, και του άρκρου 112 παρ. 1 Ν. 4389/2016, όπωσ 

ιςχφει, προσ ζκδοςθ και κζςθ ςε διαβοφλευςθ των πρότυπων προςκλιςεων των παραγράφων 

8 και 10Ατου άρκρου 105 Ν. 4504/2017, όπωσ ιςχφει, των αναγκαίων εγγράφων για τθ 

διαδικαςία επιλογισ αναδόχων, και των ςχεδίων ςυμβάςεων. 

 

Ζπειτα αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 28θσ Μάϊου 2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, 

προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.  

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ. 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ  

 

Δια τθσ απόφαςθσ Ρ.Α.Λ. 79/2018 με κζμα «Αξιολόγθςθ εξελίξεων και επανεξζταςθ κεμάτων 

Απόφαςθσ 41/2017 Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (ΑΔΑ 613446Μ445-2ΧΗ), εξουςιοδοτικθκε ο 

Πρόεδροσ τθσ Αρχισ για τθν αποςτολι ειςιγθςθσ προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου περί μζτρων κεραπείασ επί των ηθτθμάτων που αναφζρονταν ςτθν Απόφαςθ ΡΑΛ 

41/2017, αναφορικά με τθ διαδικαςία παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και 

διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων και για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ και 

μελζτθ των υφιςτάμενων ςυνκθκϊν και ηθτθμάτων πρόςβαςθσ και βακμοφ κακετοποίθςθσ ςτισ 

αγορζσ παραλαβισ, ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίων. 

 

τισ 28.02.2019 δθμοςιεφκθκε ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ 

που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. 

Διατάξεισ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» 

(ΦΕΚ Α’ 35), ο οποίοσ ςτο άρκρο 48 μεταβίβαςε τθν αρμοδιότθτα ζκδοςθσ των πρότυπων 

προςκλιςεων των παραγράφων 8 και 10Α, κάκε αναγκαίου εγγράφου για τθ διαδικαςία 

επιλογισ αναδόχων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 27 και των ςχεδίων ςυμβάςεων από τθν 

Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. ςτθν Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 

1. Ο Κανονιςμόσ ΕΕ/2013/1315 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

11θσ.12.2013 (L358/1), «περί των προςανατολιςμών τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του 

διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορών και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 

661/2010/EE.». 

2. Ο Κανονιςμόσ ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 

15θσ.02.2017 (L57/1) «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικών 

υπθρεςιών και κοινών κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων». 

3. Η Οδθγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου τθσ 27θσ.11.2000 

(L332/81) «ςχετικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου».  

4. Η Οδθγία 2007/71/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ.12.2007 (L329/33) «για τροποποίθςθ του 

παραρτιματοσ II τθσ οδθγίασ 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου ςχετικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου». 

5. Η Οδθγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 19θσ 

Νοεμβρίου 2008 (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 312/3 τθσ 22.11.2008) «για 

τα απόβλθτα και τθν κατάργθςθ οριςμζνων οδθγιών».  

6. Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικών ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ 

το Άρκρο 112, όπωσ ιςχφει. 

7. Ο Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184)«Νόμοσ 4504/2017 Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ 

αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, 

ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 105. 

8. Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) Άρκρο 15. 

9. Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχώρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμών Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 35), 

Άρκρα 45 ζωσ 48. 

10. Ο Ν.4609/2019«Ρυκμίςεισ Μζριμνασ Προςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, τρατολογίασ, 

τρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α'67/03.05.2019), αρ. 64. 

11. Ο Ν.4042/2012 (Αϋ24) «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ». 

12. Ο Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Υπθρεςιών». 
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13. Ο Ν.4413/2016 (Α’ 148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχώρθςθσ-Εναρμόνιςθ με 

τθν οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 

26θσΦεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχώρθςθσ (ΕΕ L 

94/1/28.03.2014) και άλλεσ διατάξεισ». 

14. Ο Ν.2690/1999«Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

Α’45), όπωσ ιςχφει, 

15. Σο π.δ. 456/1984 (Α’ 164) «Αςτικόσ Κώδικασ και Ειςαγωγικόσ Νόμοσ», ωσ ιςχφει. 

16. Σο π.δ.19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 

Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπωσ ιςχφει, 

17. Η ΚΤΑ 8111.1/41/2009 (Β’ 412) «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ 

αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 

διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 2007/71/ΕΚ Οδθγίασ», όπωσιςχφει.  

18. Η ΤΑ 43942/4026 (Β’ 2992) «Οργάνωςθ και λειτουργία Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Αποβλιτων 

(ΗΜΑ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του Ν.4042/2012 (Α 24), όπωσ ιςχφει». 

19. Η υπ’ αρικμόν πρωτ. 3113.6/49054/2018/29.06.2018 εγκφκλιοσ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ 

και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, με κζμα «Διευκρινιςεισ επί του ν. 504/2017 (Α’ 184) Διά βίου 

εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ 

διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα 

πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ. 

20. Η Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 41/2017 με κζμα «Επικαιροποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 3/2017 

Γνωμοδότθςθσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων με κζμα: Πάροχοι ςτουσ Ελλθνικοφσ Λιμζνεσ 

για τθν Διαχείριςθ Αποβλιτων τουσ» (ΑΔΑ 7Α34653ΠΩ-25Χ). 

21. Η Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 79/2018 με κζμα «Αξιολόγθςθ εξελίξεων και επανεξζταςθ κεμάτων 

Απόφαςθσ 41/2017 Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (ΑΔΑ 613446Μ445-2ΧΗ). 

22. Σθν υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Πολιτικισ «Οριςμόσ Προζδρου, Αντιπροζδρου, δφο (2) ειςθγθτϊν, πζντε (5) τακτικϊν μελϊν 

και δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)», (Τ.Ο.Δ.Δ. 

299/19.06.2017), 

23. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

«Οριςμόσ Ειςθγθτι ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

 

3. ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Κεφάλαια τεκμηρίωςησ ειςήγηςησ: 
 
Α. Αρμοδιότητα τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Α. Αρμοδιότητα τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 
 

φμφωνα με το άρκρο 105 παρ. 28 Ν. 4504/2017, όπωσ ιςχφει, « Εντόσ τριών (3) μθνών από τθ 
κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ άρκρου, θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων εκδίδει τισ πρότυπεσ 
προςκλιςεισ των παραγράφων 8 και 10Α, κάκε ζγγραφο αναγκαίο για τθ διαδικαςία επιλογισ 
αναδόχων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 27 και ςχζδια ςυμβάςεων μετά από διαβοφλευςθ με 
τουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ, θ χριςθ των οποίων κακίςταται 
υποχρεωτικι για το ςφνολο των δθμόςιων φορζων διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παραγράφου 1 του 
παρόντοσ, οι οποίοι, ςε κάκε περίπτωςθ, δφνανται να εξειδικεφουν το περιεχόμενό τουσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο». 
 
φμφωνα με το άρκρο 112 παρ. 1 Ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφει, «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα 
ζκδοςθσ κανονιςτικών πράξεων και δεςμευτικών οδθγιών, εγκυκλίων, προτφπων, 
υποδειγμάτων, κατευκυντιριων γραμμών, ανακοινώςεων, κωδίκων δεοντολογίασ και χαρτών 
υποχρεώςεων και καλών πρακτικών, κακώσ και κάκε άλλθσ απαραίτθτθσ πράξθσ, ιδίωσ, για τθ 
ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν: 
 α) τθν οικονομικι ρφκμιςθ, απλοφςτευςθ, ςτθ διαφάνεια και ςτθ ςυμβατότθτα των τελών, 
χρεώςεων και κυρώςεων των λιμενικών υπθρεςιών και των ηθτθμάτων πρόςβαςθσ επί όλων 
των ελλθνικών λιμζνων και επί των ςυνδεόμενων με αυτοφσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τθν 
εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ και παροχισ λιμενικών υπθρεςιών και 
χρθματοοικονομικισ διαφάνειασ…..» 
φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016: «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει 
ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για: 
 
 α) τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των όρων και διατάξεων των υμβάςεων Παραχώρθςθσ 
ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του 
ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ 
ςτόχουσ, 
 
 β) τθν τιρθςθ των υποχρεώςεων των δθμόςιων και ιδιωτικών φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ 
ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, 
ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχώρθςθσ και τουσ κανόνεσ 
ανταγωνιςμοφ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352 (L57/1), 
 
 γ) τθ ρφκμιςθ, εποπτεία και ςυμμόρφωςθ με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώςεων 
λιμενικών υποδομών και υπθρεςιών, ββ) επί τθσ υποχρζωςθσ παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ και 
πρόςβαςθσ ςτο λιμενικό τομζα και τισ αγορζσ λιμενικών υπθρεςιών, ιδίωσ ςφμφωνα με τισ 
υμβάςεισ Παραχώρθςθσ και τθ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ, ςυμβάςεων και λιμενικών 
υπθρεςιών, γγ) επί αναλθφκειςών δεςμεφςεων για τα ανωτζρω κζματα,….» 
 
Η εποπτεία και ρφκμιςθ τθσ αγοράσ παροχισ των λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, και θ τιμολόγθςθ αυτϊν εκ 
μζρουσ των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ και των λοιπϊν φορζων διαχείριςθσ λιμζνα, αποτελοφν 
αντικείμενα τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ. 
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Η ζκδοςθ των πρότυπων προςκλιςεων των παραγράφων 8 και 10Α του άρκρου 105 Ν. 
4504/2017, όπωσ ιςχφει, κάκε εγγράφου αναγκαίου για τθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχων, και 
ςχεδίων ςυμβάςεων αποτελοφν αντικείμενα τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ, δυνάμει τθσ γενικισ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 112 Ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφει, αλλά και τθσ ειδικότερθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 105 παρ. 28 Ν. 4504/2017, όπωσ ιςχφει. 
 
υνεπϊσ, απολφτωσ παραδεκτϊσ ιχκθ προσ ςυηιτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ., θ από 28θσ Μάϊου 2019  
ειςιγθςθ του Προζδρου του Δ.. 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Ζνεκα τθσ απονεμθκείςασ αρμοδιότθτασ, θ Αρχι ζχει προβεί ςε ςειρά ενεργειϊν 
προετοιμαςίασ για τθ δθμιουργία και ςφνταξθ πρότυπων προςκλιςεων των παραγράφων 8 και 
10Α του άρκρου 105 Ν. 4504/2017, όπωσ ιςχφει, και ςχεδίων ςυμβάςεων, όπωσ και άλλων 
αναγκαίων εγγράφων για τθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχων. 
 
Λόγω ουςιαςτικά τθσ πρϊτθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ που ειςιγαγε το άρκρο 105 κρίνεται 
πρόςφορο να τεκοφν ςε δθμόςια διαβοφλευςθ για 15 θμζρεσ (1ο ςτάδιο) από τθν ανάρτθςι 
τουσ, τα ςχζδια πρόςκλθςθσ και ςφμβαςθσ για τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ 
και διαχείριςθσ των ςτερεϊν επικινδφνων αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Αρχισ, ϊςτε να αποτυπωκοφν οι απόψεισ τθσ αγοράσ και των ενδιαφερόμενων μερϊν επί 
των ςχεδίων για λόγουσ διαφάνειασ και αποτελεςματικότθτασ ωσ προσ τθν εφαρμογι του 
ςυςτιματοσ πολλαπλϊν παρόχων.  
 
Οι ζγγραφεσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου απόψεισ των ςυμμετεχόντων κα αναρτθκοφν 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, με επιμζλεια αποφυγισ εμφάνιςθσ των ςτοιχείων ταυτότθτασ, με 
ςκοπό τθν περαιτζρω δθμόςια διαβοφλευςθ για 10 θμζρεσ (2ο ςτάδιο), με διατφπωςθ ςχολίων 
επί των απόψεων του 1ου ςταδίου δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 
 
Κατόπιν, θ Αρχι κα μελετιςει και επεξεργαςτεί τισ απόψεισ και τα ςχόλια των ςυμμετεχόντων 
ςτα δφο ςτάδια διαβοφλευςθσ εκδίδοντασ μετζπειτα αποφάςεισ τθσ Αρχισ οι οποίεσ κα 
υιοκετιςουν τα πρότυπα πρόςκλθςθσ και ςφμβαςθσ, όπωσ και τα υπόλοιπα υποςτθρικτικά 
ζγγραφα για τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ των ςτερεϊν 
επικινδφνων αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων. 
 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 
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τθ κζςθ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ του επιςυναπτόμενου ςχεδίου πρόςκλθςθσ και ςχεδίου 

ςφμβαςθσ για τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ των ςτερεϊν 

επικινδφνων αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων και εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρο τθσ Αρχισ να 

προβεί ςε όλεσ τισ δζουςεσ ενζργειεσ για τον αρτιότερο τρόπο διεξαγωγισ τθσ διαβοφλευςθσ 

με ςκοπό να λάβουν μζροσ όςο το δυνατόν περιςςότεροι φορείσ. 

 

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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