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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 4/2016
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ 5θ
ΘΕΜΑ 9ο: 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) - υνζχεια ςυηιτθςθσ επί τθσ ΑΠΟΦΑΘ 3/2016 τθσ Ρ.Α.Λ.
τισ 29 Αυγοφςτου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 5 θ 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. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου
5. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ :
1. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου
2.ζργθ Αντωνία του Ιακώβου
3.Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ

Θ Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ

Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
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Η Ρ.Α.Λ. ςτθν 3θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ/30.6.2016 και ςε ςυνζχεια του εγγράφου του κ.
Τπουργοφ

Ναυτιλίασ

και

Νθςιωτικισ

Πολιτικισ

με

αρικμ.

πρωτ.

1000.0/32170/2016/13.4.2016 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 192/13.4.2016), ζλαβε ομόφωνα τθν
ΑΠΟΦΑΗ 3/2016 ςχετικά με το κζμα «Παροχι Τπθρεςιών υποδοχισ αποβλιτων
πλοίων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Ε. ΑΕ» και ειδικότερα ςχετικά με τισ από
30.3.2016 ςυμβάςεισ υποδοχισ ςτερεών και υγρών αποβλιτων πλοίων, που
ςυνιφκθςαν μεταξφ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ελευςίνοσ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε.) και των
αναδόχων εταιρειών H.E.C. και ANTIPOLLUTION Α.Ε. Με τθν ανωτζρω απόφαςθ, θ
Ρ.Α.Λ. αφενόσ γνωμοδοτοφςε

ότι οι εν λόγω ςυμβάςεισ εφ’ όςον δεν ζχουν

προςβλθκεί μζχρι ςιμερα, τελοφν ςε ιςχφ και εξακολουκοφν να παράγουν ζννομα
αποτελζςματα, δικαιώματα και υποχρεώςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερών
και αφετζρου ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, επιφυλάχκθκε να εξετάςει τα
αναφερόμενα ςτθν ςχετικι ζκκεςθ ελζγχου του ώματοσ Επικεωρθτών – Ελεγκτών
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, εφόςον λάβει τα ςχετικά ζγγραφα του διεξαχκζντοσ
διαγωνιςμοφ από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. με το υπ’αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 43/7.7.2016 ζγγραφο προσ τον
Ο.Λ.Ε. ηιτθςε τα ςχετικά ζγγραφα τθσ υπόκεςθσ, τα οποία εςτάλθςαν προσ τθν
Ρ.Α.Λ. με το υπ’αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 46/13.7.2016 ζγγραφο του Προζδρου του Ο.Λ.Ε.
τισ 28.7.2016 θ Ρ.Α.Λ. ζλαβε νεώτερο ζγγραφο του κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ

Πολιτικισ

ςχετικά

με

το

κζμα

με

αρικμ.πρωτ.

1000.0/670448/2016/28.7.2016 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 67/28.07.16), με το οποίο καλεί τον
Ο.Λ.Ε. :
α) Να υποβάλει το αργότερο εντόσ δζκα πζντε θμερών ενθμερωτικό ςθμείωμα για
τθν ςυμμόρφωςι του με τα αναφερόμενα ςτθν ιδθ αποςταλείςα υπ’ αρικμ.
82/Α/2016 Ζκκεςθ Ελζγχου του .Ε.Ε.Δ.Δ.
β) Να μεριμνιςει άμεςα, ώςτε να διαςφαλιςτεί θ προςικουςα λειτουργία του
λιμζνα κακώσ και θ εξόφλθςθ των αναδόχων του Ο.Λ.Ε.
γ) Να μεριμνιςει άμεςα ώςτε να μθν υφίςτανται οφειλζσ του Οργανιςμοφ ζναντι
των αναδόχων εταιρειών για τισ μζχρι τώρα παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ τουσ και
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δ) Να επιταχφνει τθν επαναπροκιρυξθ των ςχετικών διαγωνιςμών.
ε ςυνζχεια των ανωτζρω, ο Ειςθγθτισ τθσ Ρ.Α.Λ. κ. Γ. Παπαδόπουλοσ υπζβαλε νζα
γραπτι ειςιγθςθ επί του κζματοσ με αρ.πρωτ. ΡΑΛ 91/24.8.2016, θ οποία
διανεμικθκε και αναπτφχκθκε ςτα μζλθ.
Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελών και δόκθκαν επεξθγιςεισ.

Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ.

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
ε ςυνζχεια του εγγράφου του κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με
ςρικμ.πρωτ. 1000.0/670448/2016/28.7.2016 (αρ.πρωτ. ΡΑΛ 67/28.7.2016), ςτο
οποίο περιζχονται ςαφείσ οδθγίεσ επί του όλου κζματοσ, θ Ρ.Α.Λ. αποφαςίηει να μθ
ςυνεχίςει περαιτζρω τθν εξζταςι του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.

Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ

