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ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 6 η  

 
ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα της εταιρείας Hellenic Environmental Center S.A για επανεξέταση της 

Απόφασης ΡΑΛ 61/2018.  
 

Την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:30, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 56η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της 
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της 
Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί 
των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45871/21-08-2019 επιστολή του Προέδρου 
του Δ.Σ. της εταιρείας Hellenic Environmental Center S.A (εφεξής HEC) (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 980/22-
08-2019). Με την ανωτέρω, υπεβλήθη ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής ΡΑΛ) 
αίτημα επανεξέτασης της Απόφασης 61/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΤ546Μ445-ΘΜΧ), κατά την έννοια του 
άρθρου 24 του ΚΔ Διαδ. (Αίτηση Θεραπείας), επικαλούμενη ότι η Απόφαση 61/2018 προβαίνει σε 
ανακριβείς παραδοχές με αποτέλεσμα να καταλήγει στο εσφαλμένο συμπέρασμα, ότι «η σύμβαση 
της εταιρείας με τον ΟΛΗΓ λήγει στις 29 Ιουλίου 2019 κατ’ εξάντληση μάλιστα της διετούς 
παράτασης». Η αιτούσα προσκόμισε επίσης την με αρ. πρωτ. 3330/22.05.2017 επιστολή της 
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (εφεξής ΟΛΗΓ Α.Ε), σχετικά με την έγκριση του 
συστήματος τελών για την παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων των πλοίων 
που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ και δύο καταστάσεις 
αναλογούντων τελών πετρελαιολυμάτων Μαΐου 2017 και Υγρών Καταλοίπων Ιουνίου 2017. 

Έπειτα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Δημήτριο Ι. Μπίτα., ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά 
την από 16.09.2019 Εισήγησή του, όπου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, πρότεινε 
με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή. Ακολούθως, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του κρινόμενου 
θέματος και την Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 26/2/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 289/26.02.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με την οποία εκτίθενται τα ακόλουθα: «…η Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. προέβη σε σύναψη συμβάσεων με τις ανάδοχες εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσματα των δύο (2) Διεθνών Ανοικτών Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων ‘’Παροχής 
υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που 
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε…», δυνάμει των συμβάσεων με 
«…αριθμ. Πρωτ. 1871/29-07-2014 για την ‘’Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’’ με την “HELLENICENVIROMENTALLCENTER”» και την με «…αριθμ. Πρωτ. 1863/29-07-
2014 για την ‘’Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των 
πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’’ με την 
“ANTIPOLLUTION ANE”». Στο δε Άρθρο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αμφοτέρων των 
συμβάσεων, αναφέρεται ότι: «Η εκτέλεση της Σύμβασης αρχίζει από την έγκριση των τιμών (τελών 
και τιμολογίων) από τον αρμόδιο φορέα και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και λήγει τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων. Ο Ο.Λ.ΗΓ. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη Σύμβαση με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ο.Λ.ΗΓ., για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) έτη». 
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2) Στις 29/3/2017 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αριθ. 3122.3-2.5/17235/2017 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1074), με την 
οποία εγκρίθηκε το σύστημα χρέωσης τελών για την παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., της οποίας η ισχύς άρχεται από την δημοσίευση της απόφασης στη 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3) Στις 04/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 227/04.05.2018) εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με την οποία εζήτησε η Αρχή (Ρ.Α.Λ.) την παροχή στοιχείων από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., 
προκειμένου να διερευνηθούν τα ερωτήματα που έθεσε. Συγκεκριμένα, με την προαναφερθείσα 
επιστολή εζητήθησαν, οι από 29.07.2014 ανωτέρω συμβάσεις με τις αντίστοιχες διακηρύξεις των, 
καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, τα οποία είχαν συνταχθεί από την 
φερόμενη ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων. 

4) Στις 09/05/2018 με το (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 525/09.05.18) διαβιβασθέν έγγραφο, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
απέστειλε τα προαναφερθέντα αιτούμενα στοιχεία, ήτοι: α) την υπ’ αριθ. 1007/14-3-2014 
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ενέργεια Ανάδειξης Αναδόχου «Παροχής 
Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων των Πλοίων», β) την υπ’ αριθ. 
1008/14-3-2014 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου 
«Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων των Πλοίων», γ) την 
υπ’ αριθ. Πρωτ. ΟΛΗΓ 1871/29-7-2014 Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής 
Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων των Πλοίων», δ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΗΓ 1863/29-7-2014 
Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων των 
Πλοίων», ε) την Διαχρονική Καρτέλα Πελάτη, που τηρεί η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την αντισυμβαλλομένη 
εταιρεία ANTIPOLLUTION, από 27/01/2014 μέχρι 30/4/2018 και στ) την Διαχρονική Καρτέλα 
Πελάτη, που τηρεί η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την αντισυμβαλλομένη εταιρεία HELLENIC ENVIROMENTAL 
CENTER, από 22/05/2014 μέχρι 31/3/2018. 

5) Στις 21/08/2019, η εταιρεία HEC, δια της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ της υπέβαλε στη 
ΡΑΛ αίτημα επανεξέτασης της Απόφασης 61/2018, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Δ.Δ/σας 
(Αίτηση Θεραπείας), δια της διορθώσεως επικαλούμενη ότι η εν λόγω Απόφαση προβαίνει σε 
ανακριβείς παραδοχές με αποτέλεσμα να καταλήγει σε εσφαλμένο συμπέρασμα, και πιο 
συγκεκριμένα ότι «η σύμβαση της εταιρείας με τον ΟΛΗΓ λήγει στις 29 Ιουλίου 2019 κατ’ 
εξάντληση μάλιστα της διετούς παράτασης». Παράλληλα προσκόμισε την με αρ. πρωτ. 
3330/22.05.2017 επιστολή της ΟΛΗΓ Α.Ε σχετικά με την έγκριση του συστήματος τελών για την 
παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων των πλοίων που προσεγγίζουν τη 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ, εντός της οποίας αναφέρεται ρητά ότι η έναρξη 
εφαρμογής του νέου συστήματος τελών άρχεται την 01/06/2017, το οποίο κοινοποιήθηκε στις δύο 
ανάδοχες κατά τη χρονική εκείνη στιγμή εταιρείες HEC και Antipollution Α.Ν.Ε. και το Λιμεναρχείο 
Ηγουμενίτσας. Δια της ανωτέρω Επιστολής προσκομίστηκαν δύο καταστάσεις αναλογούντων 
τελών πετρελαιολυμάτων Μαΐου 2017 και Υγρών Καταλοίπων Ιουνίου 2017, ύστερα από την 
εξέταση των οποίων προκύπτει αναντίρρητα ότι η αύξηση των τελών έλαβε πράγματι χώρα τον 
μήνα Ιούνιο 2017, ενώ μέχρι τον Μάιο 2017 ετύγχαναν εφαρμογής τα προηγούμενα εγκριθέντα 
τέλη παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων.   

8) Στις 09/09/2019 η ΡΑΛ απέστειλε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 564/09-09-2019 Επιστολή στην 
ΟΛΗΓ Α.Ε ζητώντας της απόψεις του Οργανισμού σχετικά με το υποβληθέν αίτημα. 
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9) Η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε ανταποκρινόμενη στην επιστολή της ΡΑΛ απέστειλε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 
7070/13-09-2019 έγγραφό της παραθέτοντας τις απόψεις της.  

10) Στις 16/09/2019, η HEC απέστειλε αντίγραφα τιμολογίων (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1040-1050/16-09-
2019) από τα οποία προκύπτει ότι παράλληλα με τη διαδικασία της νέας ανάθεσης, οι δύο 
εταιρείες παρείχαν και συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
έως τότε συμβάσεις.  

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Σύνταγμα της Ελλάδος. 

2) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3) Ο Αστικός Κώδικας, π.δ. 456/1984, ειδικότερα τα άρθρα 173 ΑΚ και 200 ΑΚ. 

4) Ο Ν.4389/2016(ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα 
άρθρα 112 και 113, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

5) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 63) Άρθρο 15. 

8) Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 45 έως 46. 

4) Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

5) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6) Ο Ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α' 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) 
και άλλες διατάξεις». 

7) Ο Ν.2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40) «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες». 

8) Ο Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπής Λιμενικών 
Ταμείων Σε Ανώνυμες Εταιρείες Και άλλες διατάξεις».  

9) Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
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10) Ο Ν.4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184) Διά βίου Εκπαίδευση Προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Ενδυνάμωση της Διαφάνειας και της Αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Συμμετοχής στην Ακτοπλοΐα, Θέματα Πολιτικού Προσωπικού, Συμπλήρωση Διατάξεων για τα 
Λιμενικά Έργα και άλλες διατάξεις.  

11) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

17) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

13) H υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β' 412) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων 
φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας». 

14) Η υπ’ αριθ. 3122.3-2.5/17235/2017(ΦΕΚ Β΄ 1074) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  

15) Η υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφαση του Β’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

16) Η Απόφαση ΡΑΛ 57/2018 της 33ης Συνεδρίασης με θέμα «Εξέταση επιστολής / καταγγελίας της 
Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας περί αναπροσαρμογής τελών 
για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που 
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΕΟΣ46Μ445-ΜΛΙ). 

17) Η Απόφαση ΡΑΛ 59/2018 της 33ης Συνεδρίασης με θέμα «Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών 
παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου που προσεγγίζουν τους Λιμένες 
αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε» (ΑΔΑ: Ω9ΧΔ46Μ445-Λ06). 

18) Η Απόφαση ΡΑΛ 61/2018 της 35ης Συνεδρίασης με θέμα «Εξέταση Επιστολής της Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. περί παροχής διευκρινήσεων επί όρων των από 29ης Ιουλίου 2014 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίων πλοίου που προσεγγίζουν  τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητός της.» (ΑΔΑ: 
ΩΙΤ546Μ445-ΘΜΧ) 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ   

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

Κεφάλαια Αιτιολογικού: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό και νομολογικό πλαίσιο - ερμηνεία 

Γ. Τεκμηρίωση 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Α. Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν.4597/2019: 
«1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), 
η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των 
σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος και 
συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), όπως ισχύει, και η εκεί προβλεπόμενη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό νομικό 
πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων την καταργούμενη 
Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά». 

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει: ««1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να 
λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των όρων και διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και 
τη συμμόρφωση προς τους χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της 
σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, 
Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 
(L57/1), γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων 
λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
πρόσβασης στο λιμενικό τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τις 
Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών 
υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, δ) τη διαμεσολάβηση και 
επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, 
σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων και 
καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε 
κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ε) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση 
προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα 
και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του 
συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, 
στ) τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 
εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού που της απονέμονται από την κείμενη νομοθεσία», ενώ σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 προβλέπεται ότι: «η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) την επεξεργασία και πρόταση στον 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε 
θέμα αρμοδιότητάς της, β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή 
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Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, γ) την ανταλλαγή πληροφοριών 
και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσον αφορά τις αρμοδιότητές της, δ) τον έλεγχο συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την 
παρεχόμενη υπηρεσία και λήψη των αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων επί της μεθοδολογίας και του 
καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση 
- κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων 
για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος, ε) την άσκηση των 
συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης 
στο όνομα και για λογαριασμό του. Ειδικά για τα παρακάτω: αα) την καταγγελία ή με άλλο τρόπο 
λύση τέτοιας Σύμβασης Παραχώρησης, στο σύνολό της ή (εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα) 
μερικώς, ββ) τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης ή/και τη διαπίστωση της ματαίωσης 
αναβλητικής αίρεσης, καθώς και την επίκληση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, στο μέτρο που 
επιδρά στην ισχύ Σύμβασης Παραχώρησης, ολικά ή μερικά, γγ) την άσκηση δικαιωμάτων 
παρέμβασης στα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία ή/και την άσκηση δικαιωμάτων 
υποκατάστασης - υπεισέλευσης στη Σύμβαση Παραχώρησης, δδ) την προσφυγή σε οποιοδήποτε 
δικαιοδοτικό όργανο επίλυσης των σχετικών συμβατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά διαιτητικό ή 
«άλλο αρμόδιο» δικαστήριο, και την εν γένει άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, η Ρ.Α.Λ. 
ασκεί το σχετικό δικαίωμα ή προβαίνει στη σχετική ενέργεια μόνον εφόσον έχει προηγηθεί 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Υπουργού 
Οικονομικών. Σε περίπτωση που οι δύο τελευταίοι Υπουργοί αιτηθούν γραπτώς στη Ρ.Α.Λ. την 
άσκηση δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης, η Ρ.Α.Λ. έχει δέσμια αρμοδιότητα να προβεί στην 
άσκησή του κατά τα προσδιοριζόμενα στο σχετικό έγγραφο. Η τροποποίηση Σύμβασης 
Παραχώρησης υπόκειται στους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες που ρυθμίζουν τη 
σύναψή της». 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ΚΔ Διαδ «Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή» 
προβλέπεται ότι: «1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, 
κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για 
την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από 
ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη 
διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση 
θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή 
της (ιεραρχική προσφυγή)». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει το 
αίτημα θεραπείας της Αποφάσεώς της με αριθμό 61/2018, το οποίο υπεβλήθη από την αιτούσα 
εταιρεία.  

Συνεπώς, παραδεκτώς άγεται προς συζήτηση και εξετάζεται η εν θέματι υπόθεση ενώπιον του Δ.Σ. 
της Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό και νομολογικό πλαίσιο - ερμηνεία  

Κάθε Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 
2932/2001 «…ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου 

ΑΔΑ: 7Ν6Β46Μ445-ΞΥΣ



8 

 

συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται 
συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α'), τις διατάξεις του β.δ. 
14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν». 

Οι Ο.Λ. Α.Ε. υπέχουν υποχρέωση για την παροχή υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς τους 
δια της υπάρξεως εγκεκριμένου Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων (Άρθρο 5 ΚΥΑ 
8111.1/41/2009), επί τη βάσει του οποίου η παρεχόμενη υπηρεσία ερείδεται. Δια την προσήκουσα 
και ορθή εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, οι Ο.Λ. Α.Ε. δύνανται να προκηρύσσουν 
διαγωνισμούς της προαναφερθείσας παρεχόμενης υπηρεσίας και συνάπτουν τις αντίστοιχες 
συμβάσεις με τις εταιρείες που αναδείχθηκαν, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. 

Οι εν λόγω παρεχόμενες από τους αναδόχους υπηρεσίες καλύπτονται από ανταποδοτικό τέλος και 
τιμολόγια τα οποία καταβάλλονται από τους χρήστες των υπηρεσιών, του εκάστοτε λιμένος. Το 
ύψος του ανωτέρω τέλους διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της εκάστοτε Ο.Λ. Α.Ε. και το 
συνολικό σύστημα χρέωσης περιβάλλεται το τύπο της κανονιστικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών. 

Οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. υπεγράφησαν την 29.07.2014. 

Ωστόσο, η υπ’ αριθ. 3122.3-2.5/17235/2017 (ΦΕΚ Β’ 1074) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που ενέκρινε το σύστημα χρέωσης 
τελών, για την παραλαβή υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα 
οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 
(Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε.», δημοσιεύθηκε την 29.03.2017, ενώ η απόφαση του ΔΣ της ΟΛΗΓ περί της 
αναπροσαρμογής των τελών είχε αποσταλεί ήδη από την 06.08.2014.  

Περαιτέρω, οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται από Οργανισμό Λιμένα, μετά την υπογραφή τους 
διέπονται από το νομικό καθεστώς που επιφυλάσσουν οι όροι των διακηρύξεων, και παράλληλα 
από το ιδιωτικό δίκαιο. Τούτο συμβαίνει διότι δεν έχουν κατ’ αρχήν τα χαρακτηριστικά των 
διοικητικών συμβάσεων, καθώς συνάπτονται μεταξύ νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, του 
Οργανισμού Λιμένος, και ενός ιδιώτη αντισυμβαλλομένου, και συνεπώς δεν συντρέχουν τα 
σωρευτικά κριτήρια χαρακτηρισμού μιας σύμβασης ως διοικητικής.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία του ΑΕΔ, «η σύμβαση είναι διοικητική αν 
(α) ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου και με τη σύναψη της συμβάσεως (β) επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο 
νόμος έχει αναγάγει σε δημόσιο, (γ) το δε Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύμβαση, είτε βάσει ρητρών που 
προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη σύμβαση και που αποκλίνουν από το κοινό 
δίκαιο, βρίσκεται, προς ικανοποίηση του εν λόγω σκοπού, σε υπερέχουσα θέση απέναντι στο 
αντισυμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή σε θέση μη προσιδιάζουσα στον δυνάμει των διατάξεων του 
ιδιωτικού δικαίου συναπτόμενο συμβατικό δεσμό (Α.Ε.Δ. 21/2009, 6/2007, 10/2003, 3/1999, 
21/1997)», τα οποία κριτήρια θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 
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Επομένως, διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις, που συνάπτουν οι Οργανισμοί Λιμένων, 
εκτός και αν υφίσταται τυχόν ειδικότερη ή εξαιρετική ρύθμιση στο Νόμο, κατ’ αρχήν υπάγονται 
και στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Γ. Τεκμηρίωση 

Στην προκειμένη περίπτωση και στην περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε, η αιτούσα εταιρεία 
αναδείχτηκε τελικός ανάδοχος κατόπιν προκήρυξης αντίστοιχου Διεθνούς Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 
πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ. Παράλληλα, η αιτούσα, 
μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο παρείχε στον Λιμένα Ηγουμενίτσας τις εν λόγω υπηρεσίες. Δηλαδή 
ήταν ήδη εγκατεστημένη, ως υφιστάμενη ανάδοχος, στον λιμένα Ηγουμενίτσας για τις ίδιες 
υπηρεσίες δυνάμει προγενέστερης σύμβασης.  

Ένεκα της κατακύρωσης των υπηρεσιών σε αυτή, κλήθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, 
όπως προβλεπόταν στην αντίστοιχη Προκήρυξη. Παράλληλα με τη διαδικασία της νέας ανάθεσης, 
η αιτούσα εταιρεία παρείχε και συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με την 
υφιστάμενη έως τότε σύμβαση, όπως προκύπτει από τα τιμολόγια που προσκομίστηκαν ενώπιον 
της Αρχής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης προβλέπεται ότι: «11.1 Η εκτέλεση της σύμβασης 
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει τρία (3) έτη από την ημερομηνία πλήρους 
εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίου 
(Άρθρο 16 της παρούσης)».  

Ενώ το άρθρο 11.1 ορίζει καταρχήν την έναρξη της σύμβασης, τέθηκε ως προς το χρονικό σημείο 
έναρξης του συστήματος χρεώσεων τελών και τιμολογίων, δηλαδή ως προς το οικονομικό σκέλος 
εκτέλεσης της σύμβασης, αναβλητική αίρεση ως προς την έναρξη εφαρμογής του, η οποία 
προέκυπτε από την ανάγκη η απόφαση του ΔΣ της ΟΛΗΓ περί αναπροσαρμογής των τιμολογίων να 
περιβληθεί τον τύπο της Υπουργικής Απόφασης, ένεκα δε και της τροποποίησης του σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 8111.1/41/2009. 

Οι παρεχόμενες από αναδόχους υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων 
χρηματοδοτούνται από σύστημα χρέωσης, το οποίο περιλαμβάνει ανταποδοτικό τέλος, το οποίο 
καταβάλλεται από τους χρήστες των υπηρεσιών, του εκάστοτε λιμένος. Το ύψος του 
προαναφερθέντος τέλους διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της εκάστοτε Ο.Λ. Α.Ε. και 
περιβάλλεται το τύπο της κανονιστικής ΚΥΑ των κ.κ. ΥΠΟΙΚ και ΥΝΑΝΠ, η οποία εγκρίνει και το 
σύστημα χρέωσης παράλληλα (βλ. άρ. 8 της ΚΥΑ 8111.1/41/2009). 

Λόγω δε της φύσης των υπηρεσιών, οι οποίες για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος αλλά 
και χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος (βλ. Αποφάσεις 57/2018 και 59/2018 ΡΑΛ) πρέπει να 
παρέχονται συνεχώς και αδιάλειπτα, η αιτούσα ανάδοχος εταιρεία συνέχισε να παρέχει πλήρως 
τις υπηρεσίες της, έχοντας υπογράψει τη νέα σύμβαση. 

Εντός των συμβάσεων εξειδικεύεται ο ανωτέρω όρος του άρθρου 11.1 της Προκηρύξεως ως 
ακολούθως: «Η εκτέλεση της Σύμβασης αρχίζει από την έγκριση των τιμών (τελών και τιμολογίων) 
από τον αρμόδιο φορέα και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και λήγει τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης ευκολιών 
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υποδοχής αποβλήτων (παρ. 2 της παρούσας). Ο Ο.Λ.ΗΓ. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη 
Σύμβαση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ο.Λ.ΗΓ., για χρονικό διάστημα 
μέχρι και δύο (2) έτη» ως παράγραφος 4 για τη σύμβαση των υγρών αποβλήτων.  

Τόσο η ΟΛΗΓ Α.Ε., όσο και η αιτούσα εταιρεία ανέμεναν ότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 
θα εγκριθεί από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς με ΚΥΑ το αναθεωρημένο σύστημα τελών και 
τιμολογίων, το οποίο περιγράφετο αναλυτικά τόσο στην προκήρυξη όσο και στην υπογραφείσα. Εκ 
τω στοιχείων προκύπτει ότι σημειώθηκε μεγάλη καθυστέρηση κατά την εξέταση από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ του αιτήματος της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε για την έγκριση του συστήματος τελών 
παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, ενώ ο φάκελος 
υπεβλήθη στις 06/08/2014, τελικά διεκπεραιώθηκε τον 3ο/2017 με την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. 

Χωρίς να λάβει έγκριση το νέο σύστημα τελών και τιμολογίων, η αιτούσα ανάδοχος συνέχισε την 
παροχή των υπηρεσιών εφαρμόζοντας το προηγούμενο καθεστώς χρεώσεων τελών κα τιμολογίων, 
καθότι χωρίς εγκεκριμένο το αναθεωρημένο σύστημα χρέωσης τελών, στερούνταν η ΟΛΗΓ και η 
αιτούσα νομίμου ερείσματος και βάσης να προχωρήσουν στις αναθεωρημένες χρεώσεις που 
προβλέπονταν στην υπογραφείσα σύμβαση.  

Ως εκ τούτου, οι αντισυμβαλλόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την εκτέλεση και 
υλοποίηση των συμβάσεων από την υπογραφή της, καθώς το οικονομικό τμήμα της σύμβασης 
παρέμενε ανενεργό μέχρι να δημοσιευθεί η ΚΥΑ έγκρισης του συστήματος χρεώσεων. 

Για τον ανωτέρω λόγο, η ανάδοχος εταιρεία, εφόσον ήταν ήδη εγκατεστημένη στον λιμένα 
Ηγουμενίτσας δυνάμει προγενέστερης σύμβασης, συνέχισε την εκτέλεση της προγενέστερης 
σύμβασης με τις χρεώσεις που ήδη προβλέπονταν, αναμένοντας τη δημοσίευση της ΚΥΑ έγκρισης 
τελών για την ενεργοποίηση της νέας σύμβασης. 

Προς επίρρωση του ανωτέρω, συντείνουν και οι χρεώσεις, στις οποίες προέβη η αιτούσα εταιρεία 
από το διάστημα υπογραφής της νέας σύμβασης έως και τον Μάιο 2017, όταν και έλαβε επίσημη 
ενημέρωση από την αντισυμβαλλόμενη ΟΛΗΓ ΑΕ, όπως και οι υπόλοιποι χρήστες του λιμένα, δια 
του υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΟΛΗΓ 3330/22.05.2017, περί της έγκρισης του νέου συστήματος τελών και 
της έναρξης εφαρμογής του την 01.06.2017. 

Αντίθετη ερμηνεία, δηλαδή ότι εκκίνησε η εκτέλεση της νέας σύμβασης από την υπογραφή της 
(πράγμα που ρητά δεν προβλέπεται στη σύμβαση που υπεγράφη) παραγνωρίζει το γεγονός ότι 
πρόκειται για αμφοτεροβαρή σύμβαση με παροχή και αντιπαροχή, ήτοι παροχή υπηρεσιών και 
χρέωση τελών και τιμολογίων, με την αντιπαροχή της σύμβασης που υπεγράφη να βρίσκεται επί 
σχεδόν 3 έτη υπό αναστολή ένεκα του γεγονότος της μη δημοσίευσης της ΚΥΑ. 

Περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί, κατ΄ αρχήν να προσκομίσει το πρώτον 
ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία που κλονίζουν την αιτιολογία πράξης, εφόσον πρόκειται για 
στοιχεία τα οποία ο ακυρωτικός δικαστής μπορεί να εκτιμήσει, λόγω της φύσης του περιεχομένου 
τους (βλ. ΣτΕ 575/2005, 2438/2000, 2214/1968, 3178/1966, 1139/1960). Επιπλέον, δεν είναι 
απαραίτητο ορισμένες φορές να εκδοθεί διοικητική πράξη, αλλά ο κλονισμός της αιτιολογίας 
προέρχεται και από το έγγραφο των απόψεων της Διοικήσεως. Εν προκειμένω, σημειώνεται ότι το 
υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΟΛΗΓ 3330/22.05.2017 ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο προσκομίστηκε το 
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πρώτον ενώπιον της Αρχής ως συνημμένο του αιτήματος της αιτούσας εταιρείας, προς 
επανεξέταση της Απόφασης 61/2018 κατά το σκέλος που την αφορά. 

Με τη μέχρι σήμερα συμπεριφορά των αντισυμβαλλομένων μερών κατ΄ άρθρο 173 και 200 ΑΚ, 
δηλαδή τη δήλωση βουλήσεως των μερών, η οποία θα πρέπει να ληφθεί με την έννοια της 
αληθινής βουλήσεως χωρίς προσήλωση στις λέξεις και υπό τους όρους που απαιτεί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους κανόνες της οποίας θα 
μπορούσε να γίνει αντιληπτή η δήλωση βουλήσεως και από τον τρίτο (Ολ ΑΠ 32/1988,ΑΠ 
906/2006 και ΑΠ 1237/2007), αλλά και προτίμηση της ουσίας από τον τύπο-τυπικώς σημαινόμενο, 
με συνεκτίμηση των συναλλακτικών ηθών (ΑΠ 1028/2008), τον τρόπο με τον οποίο τα 
συμβαλλόμενα μέρη ενήργησαν κατά το χρονικό διάστημα 7/2014 έως και 5/2017, και τα έγγραφα 
που προσκομίστηκαν, συνάγεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι εκκίνησαν την προσήκουσα εκτέλεση 
των συμβάσεων 1871/29-07-2014 την 01.06.2017, ημερομηνία κατά την οποία της ανακοινώθηκε 
ότι άρχεται η εφαρμογή του νέου συστήματος χρεώσεων που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο 2014. 

Περί δημοσίευσης προσκλήσεων ενδιαφέροντος και υπαγωγής στον Ν.4504/2017 

Σύμφωνα με το Άρθρο 105 παρ. 23 περ. 1 Ν.4504/2017 προβλέπεται ότι «Συμβάσεις για την 
παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, εφόσον έχουν συναφθεί ύστερα από νόμιμη 
διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν 
καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του, έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου διαρκείας τους». 

Η εν λόγω διάταξη αποτελεί μεταβατική διάταξη από το προγενέστερο καθεστώς της παροχής 
υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στο ως-
λεγόμενο νέο καθεστώς που εισάγει το Άρθρο 105 του Ν.4504/2017 και η οποία σκοπό έχει την 
διασφάλιση της ομαλής μετάβασης προς το νέο σύστημα και την ασφάλεια δικαίου των 
υποκειμένων του νόμου. 

Υπό τις παραδοχές των ως άνω, περί ισχύος των συμβάσεων, η συμβατική διάρκεια της 
συμβάσεως υγρών αποβλήτων λήγει σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία την 31η Μαΐου 
2020. Συνεπώς ως εκείνο το χρονικό σημείο, οι διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017 δεν την 
καταλαμβάνουν, η οποία συνεχίζει να ισχύει και να αναπτύσσει πλήρως τα έννομα αποτελέσματά 
της.  

Ωστόσο, δέον όπως η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. λάβει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έγκαιρη 
και προσήκουσα συμμόρφωση με το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να 
βρίσκεται εγκαίρως εις θέση να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο.  

Επειδή, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απολαμβάνει συνταγματικού 
επιπέδου προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη και για την οποία λαμβάνεται προληπτικά 
μέριμνα δίχως να αναμένεται να επέλθουν τυχόν δυσμενείς συνέπειες που υποβαθμίζουν το 
περιβάλλον. 

Επειδή, η υπηρεσία παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 
αποτελεί την υπηρεσία που μετουσιώνει στους λιμένες την υποχρέωση προστασίας του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
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Επειδή, η Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ αποτελεί τον υπεύθυνο και αρμόδιο φορέα για την παροχή της υπηρεσίας 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στην περιοχή 
αρμοδιότητας του και οφείλει να ενεργεί προληπτικά όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σύμφωνα με την αρχή της 
πρόληψης. 

Επειδή, η Απόφαση 61/2018 στηρίχθηκε στην ανακριβή παραδοχή ότι οι αντισυμβαλλόμενοι 
(αιτούσα και Ο.Λ.Ηγ. Α.Ε.) εκκίνησαν άμεσα την υλοποίηση των συμβάσεων δια της από πλευράς 
της αιτούσης εταιρείας παροχής της υπηρεσίας συλλογής υγρών αποβλήτων, και δια της από την 
πλευράς της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αποδοχής της υπηρεσίας, με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου την 
29η Ιουλίου 2014, ενώ στην πραγματικότητα το οικονομικό τμήμα της σύμβασης που υπεγράφη 
μεταξύ τους εκκίνησε εφαρμογής τον Ιούνιο 2017. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται το αίτημα θεραπείας της αιτούσας, και τροποποιεί το διατακτικό της Αποφάσεως 
61/2018 καθ΄ο την αφορά,  

α΄ διαγράφοντας τις αναφορές του διατακτικού στην υπό έλεγχο σύμβαση υγρών αποβλήτων: 

Επί του σκέλους α), το κείμενο αναδιαμορφώνεται εξής: «Η σύμβαση για την παροχή 
υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν 
τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., έχει αρχίσει 
ατύπως από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι την 29η Ιουλίου 2014». 

Επί του σκέλους β) το κείμενο αναδιαμορφώνεται εξής: «Η συμβατική διάρκεια της άτυπης 
παρατάσεως της συμβάσεως λήγει την 29η Ιουλίου 2019. Μέχρι το προαναφερθέν χρονικό 
ορόσημο, οι διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017 δεν καταλαμβάνει την εν λόγω 
σύμβαση, η οποία συνεχίζει να ισχύει και να αναπτύσσει πλήρως τα έννομα αποτελέσματά 
της». 

β΄ προσθέτοντας νέο σκέλος δ) ως εξής: «Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή 
αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., άρχεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 
της υπογραφείσας συμβάσεως».  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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