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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ                                          
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ                                                     (ωσ προσ το ζτοσ)                        
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

 ΑΠΟΦΑΗ   17/2017 
 

   Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  14θ 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διαγωνιςμόσ Παροχισ Τπθρεςιών Ευκολιών Τποδοχισ  Αποβλιτων και 

Καταλοίπων    Φορτίων των  Πλοίων που Προςεγγίηουν τθ Θαλάςςια Περιοχι 

Αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ  Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε.-Ειςθγιτρια: κα Α. 

Μακρυγιάννθ  

 
τισ 13 Ιανουαρίου 2017, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 14θ υνεδρίαςι τουσ 
ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ 
του Προζδρου τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να 
λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 

     3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου                                        
4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου Μζλοσ  

6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
8. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 

 
 
Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ θμαιοφόροσ  Λ.. ΣΙΟΤΠΛΗ . 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι ο Οργανιςμόσ Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. (για 
ςυντομία: Ο.Λ.Η.) απζςτειλε ςτθν Ρ.Α.Λ. ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 231/29.11.2016 και 
κζμα τον ςε εξζλιξθ ανοιχτό διεκνι διαγωνιςμό «Παροχι Ευκολιϊν Τποδοχισ τερεϊν 
Αποβλιτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που Προςεγγίηουν τθ Θαλάςςια Περιοχι 
Αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Η. Α.Ε.». το ζγγραφο αναφζρεται, ότι από το 2008 δεν είχε διεξαχκεί νζοσ 
διαγωνιςμόσ και ότι ο εγκατεςτθμζνοσ από τότε ανάδοχοσ ςυνεχίηει να παρζχει τισ υπθρεςίεσ 
του με διαδοχικζσ παρατάςεισ. Ο Ο.Λ.Η. εκκζτει δφο δυνατότθτεσ κάλυψθσ των αναγκϊν του 
με ανάδοχο, ζωσ ότου ολοκλθρωκεί ο διεκνισ διαγωνιςμόσ και ηθτά τθν άποψθ τθσ Ρ.Α.Λ., 
ϊςτε να διαςφαλίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον και θ εφρυκμθ λειτουργία του λιμζνα. Οι 
προτεινόμενεσ δφο δυνατότθτεσ είναι: είτε να διεξαχκεί πρόχειροσ διαγωνιςμόσ, είτε να γίνει 
απευκείασ ανάκεςθ για ποςό ζωσ 20.000€, κατόπιν πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ προσ τισ 
τρείσ εταιρείεσ που ςυμμετείχαν ςτον διαγωνιςμό του 2015, ο οποίοσ όμωσ δεν είχε 
ολοκλθρωκεί. Με τισ δφο δυνατότθτεσ, όπωσ αναφζρεται ςτο ζγγραφο «…. δεν 
παρεμποδίηεται θ διενζργεια νζου ανοιχτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ και παράλλθλα 
διαςφαλίηεται επαρκισ χρόνοσ από τυχόν κακυςτεριςεισ που κα ανακφψουν, κακϊσ μπορεί 
να υπάρχει νόμιμα νζοσ ανάδοχοσ, μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία του διεκνοφσ 
διαγωνιςμοφ με ανακιρυξθ και εγκατάςταςθ αναδόχου…».  
 
Ερωτιματα για το ίδιο κζμα είχαν τεκεί από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και τον Ιοφλιο 2016. Ο Πρόεδροσ 
του με ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 35/7.7.2016 είχε ηθτιςει τότε τισ απόψεισ και 
κατευκφνςεισ τθσ Ρ.Α.Λ. ε απάντθςθ του θ Ρ.Α.Λ. είχε εκδϊςει ςτισ 12.9.2016  τθν ΑΠΟΦΑΗ 
6/2016 (ΑΔΑ:6ΜΡ4653ΠΩ-ΒΛΩ) με τθν οποία ηθτοφςε, πζραν του πρόχειρου διαγωνιςμοφ 
που κα γινόταν τότε, ο Ο.Λ.Η. να προχωροφςε άμεςα ςτθν ολοκλιρωςθ του νζου ανοιχτοφ 
διεκνοφσ διαγωνιςμοφ. Όμωσ, όπωσ αναφζρει ςτο ςθμερινό ζγγραφο του ο Ο.Λ.Η., θ ζγκριςθ 
διακιρυξθσ του πρόχειρου αυτοφ διαγωνιςμοφ είχε προγραμματιςτεί για τισ 9.11.2016,  αλλά 
λόγω ενςτάςεων από ΣΑΙΠΕΔ, που είναι ο μοναδικόσ μζτοχοσ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν είχε λθφκεί 
απόφαςθ.  
 
Με το με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 179/1.12.2016 ζγγραφό του ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζκεςε ςτθν 
Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ. 
Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το  με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 258/14.12.2016 ζγγραφο τθσ 
Ειςθγιτριασ και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 
 
Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν υποβλθκείςα ειςιγθςθ. Ακολοφκθςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 
 
Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ Ειςθγιτριασ, το υπό εξζταςθ 
κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με το άρκρο 113 παρ. αϋ και βϋ του Ν. 
4389/2016. 
 
 
Ακολοφκθςε ψθφοφορία για τθν λιψθ απόφαςθσ, από τθν οποία προζκυψε το ακόλουκο 
αποτζλεςμα: 

 Τπζρ τθσ αναγραφόμενθσ ςτθ ςυνζχεια απόφαςθσ εψιφιςαν οι: 
 

(1) Κ. Μουτηοφρθσ, Πρόεδροσ 
(2) Δ. Μπαντιάσ, Αντιπρόεδροσ 
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(3) Α. Μακρυγιάννθ, Ειςθγιτρια  
(4) Α. ζργθ, Μζλοσ 
(5) Π. Αμοφργθσ, Μζλοσ 
(6) Κ.-Α. Βαλλεράσ, Μζλοσ 
 

 Κατά τθσ Απόφαςθσ, με τα ςκεπτικά που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, εψιφιςαν οι: 
 

(1) Γ. Παπαδόπουλοσ, Ειςθγθτισ 
(2) Κ. Χλωμοφδθσ, Μζλοσ. 

 

υνεπϊσ ελιφκθ θ παρακάτω κατά πλειοψθφία απόφαςθ: 

                                                    ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

Οι Φορείσ Διαχείριςθσ Λιμζνων οφείλουν να ολοκλθρϊνουν τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ 
προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν για  ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ θ διαχείριςθ υγρϊν και 
ςτερεϊν αποβλιτων, θ φφλαξθ τουσ κ.α. εγκαίρωσ και πριν λιξει ο χρόνοσ τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ, ϊςτε να μθν παρατθρείται κενό ςτθν παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν. 
το πλαίςιο αυτό ο Οργανιςμόσ Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. πρζπει να ολοκλθρϊςει άμεςα τον ςε 
εκκρεμότθτα Ανοικτό Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων.  
 
Η Ρ.Α.Λ υπογραμμίηει, ότι ο Ο.Λ.Η., ςφμφωνα με τθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 
8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Βϋ412/6.3.2009), υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλεσ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ παραλαβισ, ικανζσ να δεχκοφν τισ κατθγορίεσ και τισ ποςότθτεσ των 
αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από πλοία, τα οποία ςυνικωσ 
χρθςιμοποιοφν τον λιμζνα (Άρκρο 4) και τθν κατάρτιςθ ςχεδίων παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων (Άρκρο 5). Με βάςθ τα ανωτζρω υφίςταται υποχρζωςθ εξαςφάλιςθσ υπθρεςιϊν 
παραλαβισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων των πλοίων ςε επάρκεια και εν παντί χρόνω. Η 
υποχρζωςθ αυτι εμπίπτει ςτθ ςφαίρα του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Οιαδιποτε διακοπι ςτθν 
παροχι τθσ υπθρεςίασ μπορεί να οδθγιςει ςτθν ζναρξθ διαδικαςίασ παράβαςθσ κατά τθσ 
χϊρασ μασ και επιβολι ςοβαρϊν οικονομικϊν κυρϊςεων.  
 
 
Ο μειοψθφιςασ Ειςθγθτισ κ. Γ. Παπαδόπουλοσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα 
κατωτζρω: 
 

Η διαδικαςία του πρόχειρου διαγωνιςμοφ είναι νόμιμθ και επομζνωσ θ διοίκθςθ του 
λιμζνα μπορεί  να προχωριςει ςτθν διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ, παράλλθλα 
με τθν διαδικαςία του Διεκνοφσ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ.  

 
Σο μειοψθφιςαν Μζλοσ κ. Κ. Χλωμοφδθσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα 
κατωτζρω: 
 

 Ζχουν εξαντλθκεί τα επιτρεπτά από το νόμο πλαίςια για επζκταςθ-παράταςθ του 

διαγωνιςμοφ. 
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 Ο πρόχειροσ διαγωνιςμόσ, αν και θ πλζον νόμιμθ διαδικαςία, δεν επιλφει το 

πρόβλθμα πζραν των  δφο μθνϊν, εφ’ όςον εξελιχκεί ομαλά. 

 Ο ςκοπόσ τθσ νομοκεςίασ είναι θ προςταςία του ‘’δθμοςίου ενδιαφζροντοσ’’, ςε 

ςχζςθ με τθν καλι λειτουργία των λιμζνων. 

Επομζνωσ προτείνω ωσ τθν μόνθ ενδεικνυόμενθ λφςθ, τθσ οποίασ τθν ευκφνθ ζχει 
αποκλειςτικά ο Ο.Λ.Η., τθν παράταςθ τθσ υφιςτάμενθσ διαδικαςία για 6 μόνον μινεσ, 
ϊςτε να εξελιχκεί ο Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.      
    
    
                                                                                                                                             
Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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