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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ
Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr
ΑΠΟΦΑΘ 3 /2016
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ 3θ
ΘΕΜΑ 5ο: Ζγγραφο κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με αρικμ. πρωτ.
192/13.4.2016 και κζμα «Παροχι υπθρεςιών υποδοχισ αποβλιτων πλοίων ςτθν
περιοχι αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνα Ελευςίνασ Α.Ε.» (Ειςθγθτισ: κ. Γ.
Παπαδόπουλοσ)
τισ 30 Ιουνίου 2016, θμζρα Πζμπτθ, ώρα 11:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 3θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ
οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, 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. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά
3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου
4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου
5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου
6. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου
7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ :
1. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου

Θ Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ

Μζλοσ
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ για το ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 192/13.4.2016 του κ.
Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με κζμα «Παροχι υπθρεςιών υποδοχισ αποβλιτων
πλοίων που προςεγγίηουν τθν περιοχι αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνα Ελευςίνασ» και 5
αποδζκτεσ, μεταξφ των οποίων και θ Ρ.Α.Λ. από τθν οποία ηθτείται θ ςυνδρομι προσ τον
Ο.Λ.Ελευςίνασ Α.Ε. (για ςυντομία: Ο.Λ.Ε.) για τθν προςικουςα υλοποίθςθ των αναφερομζνων ςτθν
82/Α/2016 ζκκεςθ ελζγχου του .Ε.Ε.Δ.Δ. και τθν διαςφάλιςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υποδοχισ
αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του με προςικοντα τρόπο. Με το
ζγγραφο τθσ με αρικμ. πρωτ. 84/14.4.2016 θ Ρ.Α.Λ. ανζφερε ςτον κ. Τπουργό, ότι επιλαμβάνεται
αμζςωσ του κζματοσ. Με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 207/20.4.2016 ο Ο.Λ.Ε. απζςτειλε τθν
ίδια ζκκεςθ ελζγχου και ηιτθςε από τθν Ρ.Α.Λ. οδθγίεσ επί του πρακτζου.
Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ςυναντικθκε για το υπόψθ κζμα ςτισ 20.4.2016 με τον τότε Πρόεδρο του Δ..
του Ο.Λ.Ε. κ. . Μιχαιλ για μεκόδευςθ των ενεργειϊν. Αμζςωσ μετά μεςολάβθςε αλλαγι του
Προζδρου κ. Μιχαιλ , ςτθ κζςθ του οποίου τοποκετικθκε ο κ. Δρακονταειδισ με τον οποίο
ςυναντικθκε για πρϊτθ φορά ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτισ 26.5.2016. το ενδιάμεςο διάςτθμα ο
Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊκθκε για το κζμα από εκπροςϊπουσ των εταιρειϊν HEC και
ANTIPOLLUTION , οι οποίεσ είναι οι ανάδοχοι παροχισ των υπθρεςιϊν υποδοχισ υγρϊν και ςτερεϊν
αποβλιτων , αντιςτοίχωσ , ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.Ε.
ε ςυνζχεια τθσ αρχικισ ενθμζρωςθσ και ςυηιτθςθσ ςτθν 2θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ/13.6.2016, ο Πρόεδροσ τθσ
Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 21/14.6.2016 ανζκεςε ςτον Ειςθγθτι κ.
Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ. Η ειςιγθςθ
υποβλικθκε με το ζγγραφο του Ειςθγθτι με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 20/27.6.2016 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 και με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ του Ειςθγθτι, το υπό
εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με τον Νόμο 4389/2016.
Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ.
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Πάγια άποψθ τθσ Ρ.Α.Λ. είναι, ότι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι και διεκνι νομοκεςία οι ανάγκεσ
αποτροπισ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ προςταςίασ του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ, επιβάλλουν τθν φπαρξθ εν παντί καιρϊ υπθρεςιϊν
παραλαβισ και διαχείριςθσ των υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων
που καταπλζουν ςτουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ και, επί του προκειμζνου, ςτον λιμζνα Ελευςίνασ.
Η Ρ.Α.Λ. διαπιςτϊνει ότι οι από 30.3.2016 ςυναφκείςεσ υμβάςεισ παροχισ αυτϊν των υπθρεςιϊν
μεταξφ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και των δφο αναδόχων H.E.C. AE και ANTIPOLLUTION δεν ζχουν προςβλθκεί
μζχρι ςιμερα, τελοφν ςε ιςχφ και εξακολουκοφν να παράγουν ζννομα αποτελζςματα, δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν.
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Η Ρ.Α.Λ. κα εξετάςει ςτα πλαίςια του άρκρου 113, παρ.1, εδ. β και γ του Ν.4389/2016 τα όςα
αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου του .Ε.Ε.Δ, ςχετικά με το κζμα του διαγωνιςμοφ αποβλιτων,
αφοφ λάβει τα ςχετικά ζγγραφα από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε., από τον οποίο κα ηθτθκοφν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.

Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ

