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ΑΠΟΦΑΗ 2/ 2016
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η 43θ
ΘΕΜΑ 6ο : Αίτθμα τθσ εταιρείασ «Σεχνικι Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ ΑΕ» προσ
τον Οργανιςμό Λιμζνα Λαυρίου Α.Ε., για εξαίρεςθ του Σεχνικοφ
υμβοφλου του από τουσ ςε εξζλιξθ διαγωνιςμοφσ παραλαβισ και
διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων.
τισ 12 Φεβρουαρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 12:00, ςτo Ίδρυμα Αικατερίνθσ
Λαςκαρίδθ οδόσ 2ασ Μεραρχίασ 36 & Ακτισ Μουτςοποφλου, Πειραιάσ ςυνιλκαν ςτθ 43θ
υνεδρίαςι τουσ τα Μζλθ τθσ αυτοτελοφσ δθμόςιασ υπθρεςίασ «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
2. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου
3. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου
4. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου
5. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου
6. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ

Πρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ :
1. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά
2. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου
3. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου

Αντιπρόεδροσ
Μζλοσ
Μζλοσ

Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ
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Με το ζγγραφο τθσ Εταιρείασ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε. (EPE)
θμερομθνίασ 7.1.2016 προσ τον Οργανιςμό Λιμζνα Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ.) με
κοινοποίθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 26/15.1.2016) ηθτείται θ εξαίρεςθ του
εξωτερικοφ ςυνεργάτθ του Ο.Λ.Λ. (Σεχνικοφ υμβοφλου), που ζχει αναλάβει το
ςφνολο των μελετϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για το κζμα τθσ διαχείριςθσ
των αποβλιτων πλοίων, από τθν διαδικαςία του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ για τουσ
λόγουσ τουσ αναφερομζνουσ ςτο ζγγραφο. θμειϊνεται ότι ςτον Ο.Λ.Λ. βρίςκεται
ςε εξζλιξθ ο διαγωνιςμόσ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων με δφο
διαγωνιηόμενεσ εταιρείεσ, μία των οποίων είναι θ EPE.
Με το από 8.1.2016 ζγγραφο του προσ τθν EPE (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 25/15.1.2016) ο
Ο.Λ.Λ. απορρίπτει το αίτθμα, με τθν αιτιολογία ότι θ αμερολθψία και διαφάνεια
ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων εγγυάται το προςωπικό και θ Διοίκθςθ του
Οργανιςμοφ. Όςον αφορά τον ςυγκεκριμζνο Σεχνικό φμβουλο ο Ο.Λ.Λ. αναφζρει
ότι ζχει επιλεγεί με κριτιριο τθν πολυετι του εμπειρία ςτο αντικείμενο, θ οποία
τεκμθριϊνεται από τθ ςυνεργαςία του ςτο παρελκόν και με τισ δφο ςυμμετζχουςεσ
εταιρείεσ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό.
το από 13.01.2016 απαντθτικό ζγγραφο τθσ προσ τον Ο.Λ.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ
19/13.1.2016), θ EPE αναφζρει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ Σεχνικόσ φμβουλοσ είχε
ςθμαντικι ςυνεργαςία με τθν ζτερθ διαγωνιηόμενθ εταιρεία κατά τθν τριετία 20112013, αφοφ ανζλαβε ωσ αρμόδιοσ μελετθτισ των Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. ςε
κεφαλαιϊδουσ ζκταςθσ και βαρφτθτασ επενδυτικά τθσ ςχζδια. Ωσ εκ τοφτου κεωρεί
ότι ςυντρζχει ςοβαρότατο κϊλυμα αςυμβιβάςτου και αιτείται τθν εξαίρεςθ του
Σεχνικοφ υμβοφλου από τθν ζμμεςθ ι άμεςθ ςχζςθ του με τον ςχετικό
διαγωνιςμό.
Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 5/19.01.2016
ανζκεςε ςτον Ειςθγθτι κ. Γ. Παπαδόπουλο τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι
γραπτισ ειςιγθςθσ, θ οποία και υποβλικθκε με το ζγγραφο του Ειςθγθτι με αρικμ.
πρωτ. ΡΑΛ 60/9.2.2016 και διανεμικθκε ςτα Μζλθ.
Ο Ειςθγθτισ ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ του, ακολοφκθςε διαλογικι
ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ.
Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ του
Ειςθγθτι, το υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ. που ορίηονται
ςτο άρκρο 8α του Ν.4150/2013, όπωσ ιςχφει ςιμερα, και ειδικότερα ςτο εδάφιο
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που ορίηει ότι θ Ρ.Α.Λ. είναι μεταξφ άλλων αρμόδια και για τθν διαχείριςθ
παραπόνων.
Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ.
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
(εκτόσ του οριςθζντοσ Ειςηγητή, ο οποίοσ απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα,
ςφμφωνα με άρθρο 43, παρ.5 εδ.β΄ του Ν.4150/2013)
Η επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ του Οργανιςμοφ Λιμζνα Λαυρίου Α.Ε. ζχει
ειςθγθκεί ςτο Δ.. τθν απόρριψθ και των δφο ςυμμετεχουςϊν εταιρειϊν ςτον
Διαγωνιςμό για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο Πρακτικό τθσ. Εκκρεμεί θ
επικφρωςθ του Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ αυτισ από το Δ.. του Οργανιςμοφ.
Κατά ςυνζπεια θ εξζταςθ του αιτιματοσ, αναβάλλεται μζχρι τθν ςχετικι απόφαςθ
του Δ.. του Ο.Λ.Λ. επί του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.

Κακ.Κ.Ι. Μουτηοφρθσ

