ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
Μεταξύ :

1. Αφενός Του ………. (Φορέας Διαχείρισης Λιμένα με πλήρη στοιχεία), ο οποίος θα
καλείται χάριν συντομία ΦΔΛ
Και
2. Αφετέρου του προσχωρούντος (Διαπιστευμένος Πάροχος με πλήρη στοιχεία)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. ………. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για
την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, τα
οποία προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛ, σύμφωνα με το α. 105
ν. 4504/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 105 του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, ...
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184Α), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Απόφαση ΡΑΛ …./2019, η οποία αφορά το πρότυπο πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
4. Την Απόφαση ΡΑΛ …./2019, η οποία αφορά το πρότυπο σύμβασης για την παροχή
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων
5. Το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, το οποίο
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα....................
6. Την υπ’ αριθμ. ………………. Απόφαση του ΦΔΛ/Οργάνου Διοίκησης ΦΔΛ για την κατάρτιση
καταλόγου πολλαπλών παρόχων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων
πλοίων και καταλοίπων φορτίου
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……. Αίτηση δραστηριοποίησης – εκδήλωση ενδιαφέροντος, με το
σχετικό φάκελο, που κατέθεσε ο ανωτέρω πάροχος για τη διαπίστευσή του
Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Προοίμιο
Ο ΦΔΛ φέρει την ευθύνη, ως η νομική οντότητα που χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται το λιμένα
…………………., να παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου πλοίων σύμφωνα με την κείμενη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Προς εκπλήρωση της προαναφερθείσας υποχρέωσης συμβάλλεται με οικονομικούς φορείς,
εξειδικευμένους στο αντικείμενο υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίων.
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Περαιτέρω Φύση Λειτουργίας και Γενικές Υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων καταλοίπων φορτίου από το ΦΔΛ.

Άρθρο 1 - Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η, μη αποκλειστική / σε καθεστώς ενδολιμενικού
ανταγωνισμού, παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και
καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία για το Παράρτημα V της ΔΣ Marpol 73/78, τα
οποία προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛ.
Οι κατηγορίες απόβλητων πλοίων, των οποίων υποχρεούται να παραλαμβάνει ο πάροχος είναι οι
κάτωθι:
1.1) Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα τον Annex V της ΔΣ Marpol,
ανωτέρω Παραρτήματα (ΑΝΝΕΧ) της ΔΣ MARPOL κατηγοριοποιούνται ενδεικτικά στους κάτωθι
κωδικούς ΕΚΑ ΑΝΑ (παρ 8 και του άρθρου 105 του Ν. 4504/2017):
1.2) Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα τον Annex V της ΔΣ Marpol, παράγραφος Χ.ΧΧ, σελίδα ΧΧ
Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων (κωδικοί ΕΚΑ Annex V Στερεών)
Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78 και Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ)
Τύπος Αποβλήτου
Απόβλητα ιστών ζώων
Αγροχημικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Απόβλητα προπαρασκευής και επεξεργασίας κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων
ζωικής προέλευσης, ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας
Απόβλητα μελανών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
Αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
Απόβλητα υλικών αμμοβολής που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
Πλαστική συσκευασία
Ξύλινη συσκευασία
Μεταλλική συσκευασία
Συνθετική συσκευασία
Μεικτή συσκευασία
Γυάλινη συσκευασία
Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός
ρουχισμός, που δεν έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

ΕΚΑ
02 01 02
02 01 09
02 02 03
08 03 13
08 03 18
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 17
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02 03
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Τύπος Αποβλήτου
Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους
Απορριπτόμενος εξοπλισμός που δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
Συστατικά στοιχεία, μη επικίνδυνα, που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο
εξοπλισμό
Ανόργανα απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Οργανικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Αλκαλικές μπαταρίες που δεν περιέχουν υδράργυρο
Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές
Απόβλητα από περιγεννητική φροντίδα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη
ασθενειών σε ανθρώπους: κοπτερά εργαλεία των οποίων η συλλογή και διάθεση
δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις
σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια,
πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)
Απόβλητα από περιγεννητική φροντίδα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη
ασθενειών σε ανθρώπους: χημικές ουσίες που δεν αποτελούνται από ή περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
Φαρμακευτικές ουσίες (μη κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές)
Πτητική τέφρα που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες
Χαρτιά και χαρτόνια
Γυαλιά
Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
Ρούχα
Υφάσματα
Απορρυπαντικά που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Φάρμακα (μη κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες)
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εκτός σωλήνων
φθορισμού και άλλων αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο, χλωροφθοράνθρακες
ή επικίνδυνα συστατικά στοιχεία)
Ξύλο που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες
Πλαστικά
Μέταλλα
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
Λάσπη σηπτικής δεξαμενής
Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
Ογκώδη απόβλητα

ΕΚΑ
16 01 03
16 02 14
16 02 16
16 03 04
16 03 06
16 06 04
16 06 05
18 01 01

18 01 04

18 01 07

18 01 09
19 01 14
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 30
20 01 32
20 01 36

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 03 01
20 03 04
20 03 06
20 03 07

(Τα ανωτέρω παρουσιάζονται και στο συνημμένο Σχέδιο παραλαβής αποβλήτων πλοίων του
ΦΔΛ)
Οι προαναφερόμενες ποσότητες αποτελούν ιστορικά απολογιστικά στοιχεία, είναι μη
δεσμευτικές - ενδεικτικές και ο πάροχος αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο της ζήτησης για τις
προς παροχή υπηρεσίες.
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1.3) Η παρούσα αποτελεί σύμβαση, στην οποία προσχωρεί ο πάροχος, αναλαμβάνοντας με ίδιο
επιχειρηματικό ρίσκο για λογαριασμό του ΦΔΛ την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προς τους
χρήστες του Λιμένα που απευθυνθούν σε αυτόν.
1.4) Ο πάροχος συμβάλλεται με τους χρήστες του Λιμένα με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ενός
έτους) για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
1.5) Ρητά εξαιρούνται από το πεδίο της παρούσας σύμβασης η παροχή υπηρεσιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων των Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών εντός της
Ζώνης Λιμένα και η διαχείριση αποβλήτων από επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης – απορρύπανσης, η
οποία παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται από την Υ.Α. 1000.0/68210/2016.

Άρθρο 2 – Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και διαρκεί πέντε (5) έτη. Τυχόν
παράταση της σύμβασης είναι ισχυρή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Αιτήσεων και απόφαση του ΦΔΛ, εφόσον καταρτιστεί μόνον για το λόγο ότι δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης διαπιστευμένου παρόχου με την επόμενη πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχει μέγιστη διάρκεια έξι (6) επιπλέον μηνών.

Άρθρο 3 – Σύστημα Χρεώσεων
3.1) Το περιγραφόμενο στο Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και
καταλοίπων φορτίου σύστημα χρέωσης τελών και τιμολογίων καλύπτει το σύνολο των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Προσαρτώνται στην παρούσα τα ισχύοντα τέλη και ονομαστικά
τιμολόγια για την παροχή ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων
φορτίου. Οι τιμές των τιμολογίων που αναφέρονται είναι οι ανώτερες αποδεκτές και ο Πάροχος
δύναται να προβεί σε εκπτώσεις επί των τιμολογίων των παραδιδομένων σε αυτόν ποσοτήτων
αποβλήτων και καταλοίπων για την λειτουργία του υγιούς ενδολιμένικού ανταγωνισμού. Οι
εκπτώσεις δεν μπορούν να ανέλθουν σε εκείνο το σημείο όπου η παροχή των υπηρεσιών
καθίσταται μη κερδοφόρα ή με ελάχιστο κέρδος. Ο ΦΔΛ δύναται σε περιπτώσεις εξαιρετικά
μεγάλων εκπτώσεων να ζητήσει τη τεχνοοικονομική τους τεκμηρίωση χάριν της συνεχούς και
απροσκοπτης παροχής των υπηρεσιών και του υγιούς ανταγωνισμού.
3.2) Τα ισχύοντα σταθερά τέλη (που αποδίδονται ανεξαρτήτως αν το πλοίο παραδώσει
απόβλητα) επιβάλλονται και καταβάλλονται απευθείας προς τον ΦΔΛ, ο οποίος παρακρατά το
25% και αποδίδει το υπόλοιπο 75% στον Πάροχο με τον οποίον συνδέεται συμβατικά το πλοίο, σε
μηναία βάση. Από την πρώτη του επομένου ημερολογιακού μηνός εντός του οποίου έγινε
είσπραξη από τον ΦΔΛ εφ’όσον δεν αποδοθούν στον Πάροχο το αντίστοιχο ποσοστό, αυτό
βαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.
3.3) Η αξία των εκδιδομένων τιμολογίων του Παρόχου για παραδιδόμενες σε αυτόν ποσότητες
αποβλήτων και καταλοίπων θα καταβάλλονται απευθείας σε αυτόν από τα εξυπηρετούμενα
πλοία. Αντίγραφα των εκδιδόμενων τιμολογίων θα κατατίθενται, στο τέλος κάθε μήνα, στην
αρμόδια υπηρεσία του ΦΔΛ ……….. και θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα στοιχεία του πελάτη, του
είδους, της ποσότητα και της τιμής μονάδος των παραληφθέντων αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίων. Επίσης μαζί με τα τιμολόγια θα κατατίθεται συνοπτικός κατάλογος των
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εκδιδόμενων τιμολογίων καθώς και συνοπτική
υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο του Παρόχου.

μηχανογραφική

κατάσταση

αυτών,

3.4) Η εκκαθάριση των τελών και των τιμολογίων μετά την παράδοση από το πλοίο
πραγματοποιείται από τον ΦΔΛ. Ο ΦΔΛ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκκαθάριση στον
Πάροχο χωρίς πρόσθετη χρέωση από τον τελευταίο.
3.5) Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει και να εισπράξει ποσό έως το 75% του
συνόλου: α) της ονομαστικής αξίας των ισχυόντων τιμολογίων του ΦΔΛ ανά τύπο πλοίου και
ποσότητα παραδιδομένων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου και β) του αποδιδομένου σε
αυτόν ποσοστού της παραγράφου 3.2. Το υπόλοιπο 25% του συνόλου: γ) της τελικής, μετά τις
τυχόν εκπτώσεις, αξίας των τιμολογίων εκ των παραδιδομένων αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου και δ) του υπολοίπου που προκύπτει από την εκκαθάριση αποδίδεται στον ΦΔΛ, σε
μηνιαία βάση, διαφορετικά βαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.2.
3.6) Ο Πάροχος θα βαρύνεται με την καταβολή όλων των νόμιμων κρατήσεων, περαιτέρω τελών,
δικαιωμάτων, εισφορών και εν γένει επιβαρύνσεων που αφορούν τη σύμβαση αυτή,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπηρεσιών εκκαθάρισης και σχετικής μηχανογραφικής
υποστήριξης. Τυχόν κόστος τελωνειακών αδειών βαρύνει τα εξυπηρετούμενα πλοία και
καταβάλλεται στον Πάροχο, ο οποίος ενημερώσει με μηνιαία αναλυτική κατάσταση για το κόστος
τελωνειακών αδειών τον ΦΔΛ.
3.7) Η περιοδικότητα των αποδόσεων / καταλογισμού / εκκαθαρίσεως των παραγράφων 3.2 έως
3.5 δύνανται να μεταβληθούν από τον ΦΔΛ.
Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις Παρόχου και ΦΔΛ
4.1) Ο ΦΔΛ μεριμνά, ώστε στο έντυπο κοινοποίησης, το οποίο αποστέλλουν τα πλοία πριν
προσεγγίσουν το λιμένα αρμοδιότητάς του, να αναφέρουν υποχρεωτικά και τον διαπιστευμένο
πάροχο στον οποίο θα παραδώσουν τα απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, που προέρχονται από το
πλοίο και στον οποίο υποχρεούνται να έχουν κοινοποιήσει το αναφερόμενο, στην παρ. 1 του
άρθρου 6 της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, έντυπο.
4.2) Ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με όλες τις
διατάξεις του άρθρου
Ν. 4504/2017, όπως ισχύει, με σχετική δήλωση στην οποία
επισυνάπτονται όλες οι αναγκαίες βεβαιώσεις, άδειες και πιστοποιητικά. Επίσης υποχρεούται να
συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με όλες τις προβλέψεις της από ………
Πρόσκλησης.
4.3) Ο Πάροχος υποχρεούται να παραλαμβάνει τα απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου, σαφώς
διαχωρισμένα και χωριστά, ανά Παράρτημα Δ.Σ. Μarpol 73/78. Η παραλαβή θα γίνεται από τα
πλοία με μέσα και φροντίδα του Παρόχου όλο το 24ωρο, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από
πλοίο, ανεξαρτήτως μικρής ή μεγάλης ποσότητας, ώστε να μην προκύπτει καμία αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στα πλοία. Η υποχρέωση παραλαβής εκτείνεται για όλες τις ημέρες, Κυριακές και
αργίες. Η δε προαναφερόμενη υποχρέωση ισχύει για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε πλοίου
ανεξαρτήτως σημαίας, τύπου ή μεγέθους εντός της θαλάσσιας περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔΛ.
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Το αίτημα για την παραλαβή πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο, το νόμιμο
εκπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορα, τουλάχιστον ……. Ώρες προ τη εργασίας
παραλαβής. Το εξυπηρετούμενο πλοίο πρέπει να συντάσσει κατάσταση για τα απόβλητα που
πρόκειται να παραδώσει. Σε περίπτωση που ζητηθεί η παράδοση των αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίου και αυτή δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του παραδίδοντος πλοίου, η
αναίτια κίνηση του συλλεκτικού μέσου θα χρεώνεται ως κανονικά πραγματοποιηθείσα
παραλαβή.
Η διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της
νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
4.4) Άρνηση ή Αδυναμία του Παρόχου για την παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων
και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 18 της
8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, χωρίς να αποκλείονται τυχόν περαιτέρω εκ του
νόμου ή συμβατικές κυρώσεις.
4.5) Ο Πάροχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα υλικά που θα
χρησιμοποιήσει.
4.6) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο πάροχος δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε
εξάρτηση υπηρεσιακή από τον ΦΔΛ, παρά μόνο από τον ίδιο, που θα τυγχάνει ο μοναδικός
εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη σύμβαση
εργασίας ή άλλης φύσης σύμβαση, οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και
ποινικές. Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του παρόχου για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι
οποίες σε καμία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την κείµενη
Εργατική και Ασφαλιστική Νοµοθεσία, την οικεία ΣΣΕ ή και κάθε άλλη κατά νόµο ισχύουσα (π.χ.
επιχειρησιακή) Σύµβαση Εργασίας, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής των εργαζοµένων κ.τ.λ.
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση του ανωτέρω όρου, καταγγέλλεται η σύµβαση
µε τον Πάροχο και κηρύσσεται έκπτωτος. Ο πάροχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να
καταβάλει όλες τις αποδοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε
εργαζόµενος, σύµφωνα µε την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής, τυχόν κόστος αντικατάστασης
αδείας και το επίδοµα αδείας σε όσους εργαζοµένους το δικαιούνται. Το στοιχείο αυτό είναι
υποχρεωτικό και σε περίπτωση µη τήρησης ο Πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος.
4.7) Ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις του λιμένα και είναι
υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε
εγκαταστάσεις του λιμένα που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή
ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να δικαιούται
να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.
4.8) Ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των
εργαζομένων του, του προσωπικού του λιμένα και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και
ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά,αποκλειομένης κάθε ευθύνης του ΦΔΛ, για τις βλάβες
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στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση της
παρούσας.
4.9) Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη των υλικών, μηχανημάτων,
εργαλείων, κ.λ.π. που ανήκουν σε αυτόν ή σε τρίτους που έχουν σχέση με την εκτέλεση του
αντικειμένου της παρούσας και βρίσκονται στο χώρο του λιμένα και να παίρνει όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα. Οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (αποθήκευση υλικών κ.λ.π.),
για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα δημιουργηθούν με μέριμνα, δαπάνη και
ευθύνη του παρόχου σε θέσεις που θα επιτρέψει και υποδείξει ο ΦΔΛ, άνευ ανταλλάγματος,
ώστε να είναι δυνατή η προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας.
4.10) Ο Πάροχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί τις οδηγίες και τις
υποδείξεις του ΦΔΛ.
4.11) Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει τα αντίγραφα
ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης, που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ του όρου 9.2) της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 5 – Έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων του Παρόχου
5.1) Η τήρηση των υποχρεώσεων του Παρόχου ελέγχεται από 3μελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται
από τον ΦΔΛ.
5.2) Ο ανωτέρω έλεγχος του ΦΔΛ συνίσταται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά στην εφαρμογή των
εγκεκριμένων τιμολογίων, στην κανονική εξυπηρέτηση των πλοίων χωρίς καθυστερήσεις, στην
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κινδύνους ρύπανσης που μπορεί να προκληθούν
από την αμελή παροχή της υπηρεσίας (τόσο κατά την εξυπηρέτηση των πλοίων όσο και κατά την
μεταφορά των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου), στον εν τοις πράγμασι έλεγχο των μέσων
και μηχανικού εξοπλισμού του Παρόχου, χερσαίου και πλωτού, για τη διαπίστωση της
καταλληλότητας αυτού για την ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών κ.α.
5.3) Ο ανωτέρω έλεγχος από πλευράς του ΦΔΛ δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τους ελέγχους
στους οποίους θα υπόκειται η παρούσα σύμβαση εκ μέρους των αρμοδίων, λόγω της φύσεως
του αντικειμένου, λιμενικών, τελωνειακών, υγειονομικών και λοιπών κρατικών αρχών.
5.4) Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, με ευθύνη και δαπάνες του, στις αρμόδιες
κρατικές αρχές όλα τα απαραίτητα μέσα και στοιχεία για τη διενέργεια των ελέγχων που
προβλέπονται από τους κανονισμούς, τη σχετική με τις λιμενικές υπηρεσίες νομοθεσία καθώς και
τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 6 – Εγγυητικές Επιστολές
6.1) Ο Πάροχος με την υπογραφή της παρούσης κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές:
α)εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπολείπεται του 8% του συνόλου των
τελών του άρθρου 8 της ανωτέρω 8111.1.41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης που
αντιστοιχούν στο προηγούμενο από τη δημοσίευση της πρόσκλησης οικονομικό έτος εκτός
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Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει, σε κάθε
περίπτωση ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από τη μη προσήκουσα
παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που
προέρχονται από τα πλοία. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται εξήντα (60) ημέρες
μετά τη δημοσίευση της επόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
β) εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπολείπεται του 5% του συνόλου των
τελών του άρθρου 8 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, που αντιστοιχούν στα πέντε (5)
προηγούμενα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης οικονομικά έτη εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη
στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει, σε κάθε περίπτωση παράβασης της
κείμενης νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, της
4394/4026/2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται εξήντα (60) ημέρες, μετά τη δημοσίευση της επόμενης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 7 – Λοιπά Δικαιολογητικά έγγραφα
7.1) Ο Πάροχος έχει καταθέσει επίσης:
α) Δήλωση παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων φορτίου,
σύμφωνα με το Παράρτημα V της Δ.Σ. Μarpol 73/78, συνοδευόμενη από αναφορά εγγραφής στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), για τους αντίστοιχους κωδικούς του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) του κάθε Παραρτήματος, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων.
β) υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α' της Πρόσκλησης
(Ελάχιστες Απαιτήσεις Λιμένα) και δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν στα ακόλουθα:
i) τα επαγγελματικά προσόντα του Παρόχου, του προσωπικού τους ή των φυσικών προσώπων, τα
οποία διαχειρίζονται πραγματικά και συνεχώς τις δραστηριότητές τους, τα οποία φυσικά
πρόσωπα ορίζονται με απόφαση του Παρόχου
ii) τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την
ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο επίπεδο,
iii) τις αναγκαίες άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
iv) την πιστοποίηση κατά τα πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ποιότητας,
υγιεινής και ασφάλειας, διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής,
v) τις αναγκαίες συμβάσεις νόμιμης τελικής διάθεσης των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων, καθώς και τις συμβάσεις ή δηλώσεις συνεργασίας με τα συλλογικά συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης
όπως προβλέπονται στην πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσον αφορά τα σημεία ii-v.
γ) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα
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δ) Σύμβαση Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με την ασφαλιστική
εταιρεία…………………………….. με αριθμό ………………………………………..
ε) Σύμβαση Ασφάλισης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνη, πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότηΠαρόχου, κατ' άρθρα 657, 658 και 932 τον ισχύοντος Αστικού Κώδικα με την ασφαλιστική
εταιρεία…………………………….. με αριθμό ………………………………………..
στ)
Σύμβαση
Ασφάλισης
Περιβαλλοντικής
Ευθύνης,
εταιρεία…………………………….. με αριθμό ………………………………………..

με

την

ασφαλιστική

Άρθρο 8 – Ποινικές Ρήτρες - Καταγγελία – Ευθύνη
8.1) Για τη μη προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου πλοίων και προ της ποινής της ανάκλησης της διαπίστευσης και
κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, συμφωνούνται επίσης ως εύλογες και αναλογικές οι
κάτωθι ποινικές ρήτρες:
α)…………………
β)…………………
γ)………………..
8.2) Σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν μη προσήκουσας εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί να
επιβληθεί η ανάκληση της διαπίστευσης, η διαγραφή από τον κατάλογο διαπιστευμένων
παρόχων και η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.
8.3) ο ΦΔΛ δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της Σύμβασης εφόσον συντρέχουν οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του ν.4412/2016 προϋποθέσεις καθώς και σε κήρυξη του
Παρόχου ως εκπτώτου, εφόσον συντρέχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
8.4) Σε περίπτωση εγέρσεως απαιτήσεων από εξυπηρετούμενο πλοίο προς το ΦΔΛ για
αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατά την παραλαβή, ο Πάροχος δια της παρούσης συμφωνεί και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με την καταβολή του συνόλου της
αποζημίωσης που τυχόν επιδικαστεί. Σε περίπτωση περαιτέρω αποδεδειγμένης ζημίας του ΦΔΛ,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 9 – Λοιπές Κυρώσεις
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, πιθανή παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων
του Παρόχου δύναται να επιφέρει επιπλέον των ανωτέρω, τις κυρώσεις του άρθρου 18 της
8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, κίνδυνο που αποδέχεται ο Πάροχος
ανεπιφύλακτα δια της υπογραφής της παρούσας.
Άρθρο 10 – Εκχώρηση
Ο Πάροχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την σύμβαση ή μέρος της ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
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συναίνεση του ΦΔΛ. Ο εκδοχέας υπέχει θέση υπεργολάβου, έχει δε τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται ανωτέρω στα τμήματα της παρούσας.
Άρθρο 11 – Τροποποίηση Σύμβασης – Υποκατάσταση Παρόχου
11.1) Απρόβλεπτες περιστάσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της παρούσας, οι οποίες
αποτελούν έκτακτα και ασυνήθιστα γεγονότα, που αντικειμενικά ήταν αδύνατο να προβλεφθούν
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, είναι δε ανεξάρτητα
της βούλησης του ΦΔΛ και του Παρόχου και δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και
επιμέλεια αυτών, δύνανται να αποτελέσουν αιτίες για τροποποίηση των όρων της παρούσης.
11.2) Απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της παρούσας αποτελεί η μη μεταβολή της
φύσης και του χαρακτήρα της αρχικής σύμβασης μεταξύ ΦΔΛ και Παρόχου.
11.3) Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός της τροποποίησης.
11.4) Οι διατάξεις περί της διάρκειας της σύμβασης δεν τροποποιούνται.
11.5) Υποκατάστασης του Παρόχου δια τροποποίησης της σύμβασης επιτρέπεται σε περίπτωση
μόνον ολικής ή μερικής διαδοχής λόγω εταιρικής αναδιάρθωσης του Παρόχου. Εξυπακούεται ότι
ο νέος συμβαλλόμενος έχει όλες τις υποχρεώσεις του παλαιότερου συμβαλλόμενου τις οποίες
αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 12 – Ανωτέρα Βία
12.1) Τα συμβαλλόμενα μέρη (Μέρη) δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
12.2) Ο Πάροχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και
να επικαλεσθεί προς τον ΦΔΛ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΦΔΛ υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός
εύλογου διαστήματος από λήψεως της σχετικής γνωστοποίησης του Παρόχου.
12.3) Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν
την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που τυχόν
προκύψουν και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς
καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να
αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων
σύμφωνα με τη Σύμβαση.
12.4) Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία.
12.5) Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο
χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών.
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Άρθρο 13 – Επίλυση Διαφορών – Αρμόδια Δικαστήρια
13.1) Ο ΦΔΛ και οι πάροχοι υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
13.2) Οι Συμβάσεις θα διέπονται από την Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε
διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή
τους αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτών και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του ........................... .
13.3) Ρητά συμφωνείται ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες προσφυγής εναντίον αποφάσεων της
Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, πλην περιπτώσεως δικαστικής αποφάσεως ή
διατάξεως. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν, με καλή πίστη, να ασκούν τα δικαιώματά
τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τη Σύμβαση.
Άρθρο 14 – Λοιπές Διατάξεις
14.1) Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων στην παρούσα πρόσκληση
στοιχείων και δικαιολογητικών, ή στην περίπτωση τυχόν ελλείψεων στα ήδη υποβληθέντα,
παρέχεται στον υποψήφιο ανάδοχο προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, προκειμένου να τα προσκομίσει ή συμπληρώσει. Ο Φορέας
Διαχείρισης Λιμένα μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς, και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (παρ. 2 του άρθρου 103 του
ν. 4412/2016) .
14.2) Για θέματα που δεν επιλύονται στην παρούσα, έχουν κατ' αναλογία εφαρμογή οι διατάξεις
του ν. 4412/2016 (Α'147).
Η παρούσα Σύμβαση αναρτάται στην πλατφόρμα της Διαύγειας και στον ιστότοπο του Φορέα
Διαχείρισης Λιμένα.
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ '
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/-ΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/-ΤΑ (Annexes)
της ΔΣ Marpol 73/78: ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΑ
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(Τεύχος τελών και τιμολογίων ΦΔΛ για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και
καταλοίπων φορτίου (Εγκεκριμένων μέσω ΥΑ ........... ΦΕΚ ................... για Δημόσιους ΦΔΛ ή
Απόφασης ΔΣ για ΙΦΔΛ ).
Οι τιμές παροχής υπηρεσιών αποτελούν τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές. Αφού αφαιρεθούν τα
τέλη προς το ΦΔΛ καταβαλλόμενα απευθείας από τους χρήστες, αναφέρονται οι ανώτερες τιμές
τιμολογίων που είναι αποδεκτές και ο Πάροχος δύναται να προβεί σε εκπτώσεις επί αυτών για
την λειτουργία του υγιούς ενδολιμενικού ανταγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Σημείωση: το πλήρες Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του λιμένα και στη ΓΓΛΛΠΝΕ
του ΥΝΑΝΠ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΤΕΥΔ

(Τόπος) (Ημερομηνία)

Για το Φορέα Διαχείρισης Λιμένα

Για τον Πάροχο

…………………………………………………..

……………………………………………
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