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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

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 112/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  5 3 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Εξζταςη αιτημάτων παράταςησ τησ διαδικαςίασ κοινήσ διαβοφλευςησ για τα ςχζδια 

προτφπων προςκλήςεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 και 
προτφπων ςυμβάςεων για την παροχή λιμενικών υπηρεςιών παραλαβήσ και 
διαχείριςησ αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». 

 

Σθν 13θ Μαΐου 2019, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 17:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 53θ Ζκτακτθ υνεδρίαςι τουσ, δυνάμει τθσ 
υπ’ αρ. πρωτ. 375/12.06.2019 πράξθσ Προζδρου ςφμπτυξθσ τθσ προκεςμίασ πρόςκλθςθσ των 
μελϊν, ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, ςτον Πειραιά, κατόπιν τθσ υπ’ αρ. 
376/12.06.2019 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ 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. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

Γρίνοσ πυρίδων 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 περιλαμβάνει αιτιματα παράταςθσ των 
προκεςμιϊν για τθν υποβολι ςχολίων ςτα πλαίςια τθσ κοινισ διαβοφλευςθσ των πρότυπων 
προςκλιςεων των παραγράφων 8 και 10Α του άρκρου 105 Ν. 4504/2017. Η ανωτζρω 
διαδικαςία διαβοφλευςθσ, τα ςτάδια και οι ςχετικζσ προκεςμίεσ, τζκθκαν δυνάμει των υπ’ 
αρικμόν 105/2019, 106/2019, 107/2019 και 108/2019 Αποφάςεων τθσ Αρχισ, οι οποίεσ 
ελιφκθςαν κατά τθν 52θ υνεδρίαςι τθσ.  

Ζπειτα αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 12θσ Ιουνίου 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  

1. τισ 31.05.2019 με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 340/31.05.2019 επιςτολι τθσ Αρχισ, 
γνωςτοποιικθκε θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανοικτισ κοινισ διαβοφλευςθσ για τθν υποβολι 
ςχολίων επί των προτφπων προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και των ςχετικϊν 
ςυμβάςεων για τθν κατάρτιςθ καταλόγων πολλαπλϊν παρόχων ςυλλογισ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίων πλοίων, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 48 του Ν.4597/2017, το οποίο 
τροποποιεί το άρκρο 105 του Ν.4504/2017. Η επιςτολι αυτι, όριςε ςτάδια για τθ ςυλλογι των 
ςχολίων, ωσ ακολοφκωσ: κατά το πρϊτο ςτάδιο με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 14θ Ιουνίου 
2019, αποςτζλλονται τα πρϊτα ςχόλια των ενδιαφερομζνων φορζων, τα οποία κατά το δεφτερο 
ςτάδιο, κα τίκεντο ςε επιπλζον διαβοφλευςθ μζχρι τθν 24θ Ιουνίου.  

2. τισ 06.06.2019, ελιφκθ το υπ’ αρ. ΡΑΛ 620/06.06.2019 (υπ’ αρ. 1703/05.06.2019) αίτθμα τθσ 
εταιρείασ Antipollution M.A.N.E., με αντικείμενο τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
ςχολίων εκ μζρουσ τθσ, είκοςι θμζρεσ μετά τθν «καταλθκτικι θμερομθνία», προκειμζνου να 
κατακζςουν τισ απόψεισ τθσ εταιρείασ.  

3. τισ 06.06.2019, ελιφκθ το υπ’ αρ. ΡΑΛ 625/06.06.2019 από 06.06.2019 αίτθμα τθσ εταιρείασ 
NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε., με αντικείμενο τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
ςχολίων εκ μζρουσ τθσ, ενόσ μινα μετά τθν «οριςκείςα λιξθ τθσ διαβοφλευςθσ», για τον λόγο 
ότι κρίνεται από τθν εταιρεία αναγκαίο να προβοφν «τα ςτελζχθ τθσ … ςε επιμελζςτερθ μελζτθ 
των ςχεδίων ... και τθν προςεκτικι υποβολι των ςχετικών παρατθριςεων» διότι «θ 
επιχειρθματικότθτα τθσ εταιρείασ ςχετίηεται ςε μζγιςτο βακμό με τα αποτελζςματα τθσ εν λόγω 
διαβοφλευςθσ».  

4. τισ 07.06.2019, με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 630/07.06.2019 (υπ’ αρ. πρωτ. 3357/07.06.2019) 
επιςτολι τθσ Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε., αιτικθκε τθν παράταςθ κατά δζκα θμερϊν τθσ διαδικαςίασ 
διαβοφλευςθσ.  

5. Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 649/11.06.2019 από 11.06.2019 διαβιβαςτικό τθσ Ε.ΛΙ.ΜΕ., 
διαβιβάςτθκαν ςτθν Αρχι θ υπ’ αρ. 55/07.06.2019 επιςτολι του Προζδρου του Δ.., και θ υπ’ 
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αρ. 56/11.06.2019 υπενκυμιςτικι επιςτολι. Με τθν πρϊτθ επιςτολι ηθτείται θ παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ ςχολίων μζχρι τθν 12θ Ιουλίου 2019, προκειμζνου να δυνθκεί να εντάξει 
τθν διαβοφλευςθ ωσ κζμα του Δ.. αυτισ. 

6. Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 676/13.06.2019 (υπ. αρ. 1512/12.06.2019) αίτθμα του Προζδρου 
του Δ.. του Δ.Λ.Σ. Πφργου, αιτείται τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ςχολίων 
τουλάχιςτον για ζνα μινα. 

7. Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 677/13.06.2019, ελιφκθ από τθν Αρχι το από 13.06.2019 
θλεκτρονικό μινυμα του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το οποίο ηθτείται θ μθ 
χοριγθςθ παράταςθσ των προκεςμιϊν τθσ διαβοφλευςθσ.  

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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Ο Ν.4609/2019 «Ρυκμίςεισ Μζριμνασ Προςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, τρατολογίασ, 
τρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α'67/03.05.2019), αρ. 64. 

7. Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45), όπωσ ιςχφει, 

8. Σο π.δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιών τθσ Ρυκμιςτικισ 
Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπωσ ιςχφει, 

9. Σθν υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςη του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ «Οριςμόσ Προζδρου, Αντιπροζδρου, δφο (2) ειςθγθτών, πζντε (5) τακτικών μελών και 
δφο (2) αναπλθρωματικών μελών τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)», (Τ.Ο.Δ.Δ. 
299/19.06.2017), 
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10. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςη του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ «Οριςμόσ Ειςθγθτι ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

11. Η Απόφαςη τησ Ρ.Α.Λ. 105/2018 με κζμα «χζδια προσ διαβοφλευςθ πρότυπθσ 
πρόςκλθςθσ κατ’ άρκρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (τερεά Απόβλθτα) και πρότυπθσ 
ςφμβαςθσ για τθν παροχι λιμενικών υπθρεςιών παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και 
καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ Ω8ΒΛ46Μ445-0ΛΔ). 

12. Η Απόφαςη τησ Ρ.Α.Λ. 106/2018 με κζμα «χζδια προσ διαβοφλευςθ πρότυπθσ 
πρόςκλθςθσ κατ’ άρκρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Υγρά Απόβλθτα) και πρότυπθσ ςφμβαςθσ 
για τθν παροχι λιμενικών υπθρεςιών παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων 
πλοίων». (ΑΔΑ ΨΒΚΔ46Μ445-ΞΝ3) 

13. Η Απόφαςη τησ Ρ.Α.Λ. 107/2018 με κζμα «χζδια προσ διαβοφλευςθ πρότυπθσ 
πρόςκλθςθσ κατ’ άρκρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Υγρά Επικίνδυνα Απόβλθτα) και 
πρότυπθσ ςφμβαςθσ για τθν παροχι λιμενικών υπθρεςιών παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 62ΒΕ46Μ445-6ΒΠ) 

14. Η Απόφαςη τησ Ρ.Α.Λ. 108/2018 με κζμα «χζδια προσ διαβοφλευςθ πρότυπθσ 
πρόςκλθςθσ κατ’ άρκρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (τερεά Επικίνδυνα Απόβλθτα) και 
πρότυπθσ ςφμβαςθσ για τθν παροχι λιμενικών υπθρεςιών παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 9ΚΞΡ46Μ445-Η72) 

3. ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια τεκμηρίωςησ ειςήγηςησ: 

Α. Αρμοδιότητα τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Β. Αιτιολογικό 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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». 
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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 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, θ οποία είναι κακ’ 
φλθν αρμόδια να εξετάςει. 

Η δε παροχι των λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου, και θ τιμολόγθςθ αυτϊν εκ μζρουσ των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ αποτελοφν 
αντικείμενα τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ.  

υνεπϊσ, απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ., θ παροφςα ειςιγθςθ του 
Προζδρου του Δ.. τθσ.  

Β. Αιτιολογικό 

Ζνεκα τθσ απονεμθκείςασ αρμοδιότθτασ, θ Αρχι είχε 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 
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εγγράφων για τθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχων. Κατόπιν των ανωτζρω αποφάςεων, θ Αρχι, 
κίνθςε τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, με τθν ανωτζρω επιςτολι τθσ.  

Λόγω λιψθσ των ανωτζρω αιτθμάτων, κρίνεται ςκόπιμθ και πρόςφορθ θ παράταςθ τθσ πρϊτθσ 
προκεςμίασ για τθν υποβολι ςχολίων κατά είκοςι θμζρεσ, μζχρι τθν 4θ Ιουλίου. Μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, κα ακολουκιςει το ςτάδιο τθσ ανάρτθςθσ των ςχολίων 
και των απόψεων των ςυμμετεχόντων, με επιμζλεια αποφυγισ εμφάνιςθσ των ςτοιχείων 
ταυτότθτασ, με ςκοπό τθν περαιτζρω δθμόςια διαβοφλευςθ μζχρι τθν 19θ Ιουλίου (2ο ςτάδιο), 
με διατφπωςθ ςχολίων επί των απόψεων του 1ου ςταδίου δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 

Ζπειτα θ Αρχι κα μελετιςει και επεξεργαςτεί τισ απόψεισ και τα ςχόλια των ςυμμετεχόντων ςτα 
δφο ςτάδια διαβοφλευςθσ εκδίδοντασ μετζπειτα τα πρότυπα πρόςκλθςθσ και ςφμβαςθσ, όπωσ 
και τα υπόλοιπα υποςτθρικτικά ζγγραφα για τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

τθ παράταςθ α) τθσ διάρκειασ του πρϊτου ςταδίου για τθν υποβολι ςχολίων επί των 
ανθρτθκζντων ςχεδίων πρόςκλθςθσ και ςφμβαςθσ για τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν 
παραλαβισ και διαχείριςθσ των ςτερεϊν, ςτερεϊν επικινδφνων, υγρϊν και υγρϊν επικινδφνων 
αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων κατά είκοςι θμζρεσ, και να οριςτεί ωσ καταλθκτικι 
θμερομθνία θ 4θ Ιουλίου 2019 και β) αντιςτοίχωσ, τον οριςμό τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
του δευτζρου ςταδίου για τθν υποβολι ςχολίων τθν 19θ Ιουλίου 2019. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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