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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ                            ωσ προσ αρικμό απόφαςθσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888    
e-mail : info@raports.gr  
 
                                     
                                                             ΑΠΟΦΑΗ  6/2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  6θ 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Διαγωνιςμόσ παροχισ υπθρεςιών ευκολιών υποδοχισ υγρών και  

      ςτερεών αποβλιτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων που  

      προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Ηρακλείου  

      Α.Ε. (Ειςθγιτρια: κα Α. Μακρυγιάννθ) 

τισ 12 επτεμβρίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 6θ υνεδρίαςι 
τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από 
πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να 
ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 
3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 
7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 
 
1. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου                              
 
 
 
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
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Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ)  απζςτειλε ςτθν ΡΑΛ ζγγραφο με αρ. 

πρωτ. ΡΑΛ 35 / 8.7.2016 με κζμα τον διαγωνιςμό «Παροχισ Ευκολιϊν Τποδοχισ 

τερεϊν και Τγρϊν Αποβλιτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που 

Προςεγγίηουν τθ Θαλάςςια Περιοχι Αρμοδιότθτασ του Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.» 

ηθτϊντασ τισ απόψεισ τθσ για οριςμζνα κζματα που άπτονται  τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ.  Ειδικότερα, ηθτοφνται οι απόψεισ και κατευκφνςεισ τθσ ΡΑΛ ςχετικά 

με: 

α) τθν δυνατότθτα διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ τόςο για τα υγρά όςο και 

για τα ςτερεά απόβλθτα χωρίσ ςυγκεκριμζνο προχπολογιςμό, αλλά μόνο με χρονικό 

προςδιοριςμό, πριν τθν ανακεϊρθςθ του χεδίου Διαχείριςθσ υγρϊν και τερεϊν 

καταλοίπων και κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ των διακθρφξεων που απεςτάλθςαν 

ςτθν ΡΑΛ ςυνθμμζνα,  

β) τον τρόπο κακοριςμοφ του προχπολογιςμοφ/εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ 

υπθρεςίασ διαχείριςθσ αποβλιτων (υγρϊν και ςτερεϊν) και  

γ)  το γεγονόσ ότι θ μζχρι ςιμερα παροχι υπθρεςιϊν για τθν διαχείριςθ ςτερεϊν και 

υγρϊν καταλοίπων πραγματοποιείται από τουσ δφο ιδθ εγκατεςτθμζνουσ 

αναδόχουσ των οποίων όμωσ οι ςυμβάςεισ ζχουν λιξει και ο προβλεπόμενοσ 

μζγιςτοσ χρόνοσ παράταςθσ ζχει εξαντλθκεί.  

Με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 53/11.7.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. 

ανζκεςε ςτθν Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν 

υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ. Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο τθσ 

Ειςθγιτριασ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 93/25.8.2016  και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 

Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. 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.  
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 Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Η διεξαγωγι πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν παραλαβισ 

και διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων των πλοίων χωρίσ αναφερόμενο ποςό 

αντιβαίνει ςτθν κείμενθ νομοκεςία (αρκ. 29 παρ.1 του Ν.3669/2008), θ οποία ορίηει 

τα 60.000 € (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) ωσ ανϊτατο επιτρεπτό όριο.  

 

Σο ποςό των 60.000 € του πρόχειρου διαγωνιςμοφ, με βάςθ τα μζχρι ςιμερα 

οικονομικά ςτοιχεία, κα μποροφςε ςτθν περίπτωςθ του να διαςφαλίςει τθν 

εκτζλεςθ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν για χρονικό διάςτθμα ζωσ και περίπου 2 μθνϊν 

κατά τθν κερινι περίοδο ι πλζον του 4μθνου για τθν αρχομζνθ χειμερινι περίοδο. 

 

Πζραν του πρόχειρου διαγωνιςμοφ, ο ΟΛΗ Α.Ε. κα πρζπει άμεςα να προχωριςει 

ςτθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν υποδοχισ αποβλιτων με τθν 

διενζργεια ανοικτοφ διεκνι διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα πάντοτε με τθν κείμενθ 

νομοκεςία και ςτθ βάςθ του χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων που είναι ςε ιςχφ με 

πικανζσ μικρζσ βελτιϊςεισ, εφόςον αυτζσ κρίνονται απαραίτθτεσ.  

 

Όςον αφορά τον τρόπο κακοριςμοφ του προχπολογιςμοφ/εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ διαχείριςθσ αποβλιτων, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ο 

ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν του λιμζνα ςε ςυνάρτθςθ με το εκτιμϊμενο κόςτοσ ςτθ 

βάςθ και των ποιοτικϊν προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του εγκεκριμζνου χεδίου 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων.                                                 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.     
           
                                                                                                     
                                     

                                                                                                                         Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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