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               ΑΠΟΦΑΗ  4/ 2016 
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  46θ 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγωνιςμόσ Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε με αρικ.8/2015 για τθν ανάδειξθ                
       αναδόχου παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιών ευκολιών υποδοχισ  
                    ςτερεών   αποβλιτων.   
 
τισ 11 Μαρτίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 10:00,  ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ 
οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, ςυνιλκαν ςτθ 46θ υνεδρίαςι τουσ τα Μζλθ τθσ 
Αυτοτελοφσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), 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 

6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 

8. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου 

9. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

 

Ουδείσ. 

 

 

Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 

Ειςθγιτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 
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 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι ο Πρόεδροσ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

Λαυρίου Α.Ε. (για ςυντομία: Ο.Λ.Λ.) κζτει προσ τθν Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (αρ. πρωτ. 

ΡΑΛ 61/10.02.2016) το ερϊτθμα, εάν δφναται να απορρίψει το αίτθμα τθσ εταιρείασ 

ANTIPOLLUTION να παραςτεί ςτθ υνεδρίαςθ του Δ.. του Ο.Λ.Λ. κατά τθν οποία κα 

αποφαςιςτεί θ ζγκριςθ ι μθ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν 

αποβλιτων και να παρουςιάςει τισ απόψεισ τθσ. 

 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 24/11.2.2016 ανζκεςε ςτθν 

Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ 

ειςιγθςθσ. Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο τθσ Ειςθγιτριασ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 

74/19.2.2016 και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ 

μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 

 Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα και με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Ειςθγιτριασ, το υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., που ορίηονται 

ςτο άρκρο 43, παρ.2.α του Ν.4150/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τουσ Ν.4254/2014 και 

Ν.4258/2014. 

 Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(εκτόσ τησ οριςθείςασ Ειςηγήτριασ, η οποία απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα, 
ςφμφωνα με άρθρο 43, παρ.5, εδ.β΄ του Ν.4150/2013) 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ζχει εκφράςει επανειλθμμζνωσ και ρθτά τθν κζςθ τθσ για 

πλιρθ διαφάνεια και νομιμότθτα από τουσ φορείσ διοίκθςθσ λιμζνων ςε όλα τα ςτάδια 

κάκε διαγωνιςμοφ τουσ για παροχι υπθρεςιϊν. 

Η εταιρεία ANTIPOLLUTION ζχει κάκε ζννομο ςυμφζρον να παρευρεκεί και να εκφράςει 

τισ απόψεισ τθσ ενϊπιον όλων των μελϊν του Δ.. του Οργανιςμοφ Λιμζνα Λαυρίου Α.Ε., 

καλοφμενθ νομίμωσ και εγκαίρωσ, κατά τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ που άπτεται των 

ςυμφερόντων τθσ, δεδομζνου ότι ζχει ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό ανάδειξθσ αναδόχου 

παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν αποβλιτων του υπόψθ 

Οργανιςμοφ. 

 
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

                                                                                                                     
                        Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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