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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ                                               ωσ προσ τον αρικμό Απόφαςθσ 

Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr  

 
                                                   ΑΠΟΦΑΗ  7/2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  6θ 
 

ΘΕΜΑ 7ο: «Εξώδικθ Αίτθςθ-Διαμαρτυρία Διλωςθ τθσ Ο.Ε. με τθν επωνυμία «Εταιρεία Γενικοφ 

         Κακαριςμοφ Γ. και . Λαβράνοσ Ο.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 Κακ. 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 
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Η ομόρρυκμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Γ. ΚΑΙ . ΛΑΒΡΑΝΟ Ο.Ε.» 

και με διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΝΙΚ ΕΞΠΡΕ» και  ζδρα τθν Κζρκυρα κοινοποίθςε ςτθν Ρ.Α.Λ. ΕΞΩΔΙΚΗ 

ΑΙΣΗΗ-ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ –ΔΗΛΩΗ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 98/29.8.2016 ) προσ τον Οργανιςμό Λιμζνα Κζρκυρασ 

Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ.) αναφερόμενθ ςτον δθμόςιο διαγωνιςμό για τθν παραχώρθςθ των υπθρεςιών παροχισ 

ευκολιών υποδοχισ  ςτερεών αποβλιτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων που προςεγγίηουν τθ 

καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.ΚΕ. Με τθν Εξώδικθ Αίτθςθ θ εταιρεία ηθτά από τον Ο.Λ.ΚΕ., 

ωσ ζχουςα ζννομο ςυμφζρον, τθν χοριγθςθ εγγράφων και αποφάςεων που ςχετίηονται με τθν εν 

λόγω διαγωνιςτικι διαδικαςία, μεταξφ των οποίων και τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. επί του 

κζματοσ. Είχε προθγθκεί το ζγγραφο τθσ ίδιασ εταιρείασ προσ τθν Ρ.Α.Λ. με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 

61/25.7.2016, με το οποίο τθσ κοινοποιοφςε ΑΙΣΗΗ τθσ προσ το Δ.. του Ο.Λ.ΚΕ. με θμερομθνία 

21.4.2016. Η Ρ.Α.Λ. είχε αποςτείλει το ζγγραφο αυτό τθσ εταιρείασ ςτον Ο.Λ.ΚΕ. με το ζγγραφο με 

αρικμ. πρωτ. 64/25.7.2016.  

Με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 94/2.9.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζκεςε ςτθν Ειςθγιτρια 

κ. Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ επί του κζματοσ. Η 

ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο τθσ Ειςθγιτριασ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 111/8.9.2016  και 

διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικώσ τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των 

Μελών και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 

Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα και με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ τθσ Ειςθγιτριασ, το υπό 

εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., όπωσ ορίηονται ςτον Νόμο 4389/2016.  

 

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

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Η Ρ.Α.Λ., μετά από αίτθμα του Οργανιςμοφ Λιμζνα Κζρκυρασ Α.Ε. ςτθν 1θ υνεδρίαςθ /30.5.2016 
ζλαβε ομόφωνα τθν ΑΠΟΦΑΗ 1/2016 για τον ςε εξζλιξθ διαγωνιςμό ανάδειξθσ αναδόχου 
αποκομιδισ ςτερεών καταλοίπων του. φμφωνα με τθν απόφαςθ αυτι, θ οποία είναι ςε ιςχφ: 

 ‘’….1. Ο ευριςκόμενοσ ςε εξζλιξθ διαγωνιςμόσ επιβάλλεται να ακυρωκεί με απόφαςθ του Δ.Σ. του 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Κζρκυρασ Α.Ε., επειδι περιλθφκζντεσ όροι ςτθν Διακιρυξθ του δεν 
εξαςφαλίηουν τθν αντικειμενικότθτα και αμερολθψία του Διαγωνιςμοφ. 

     2. Ο Διαγωνιςμόσ κα πρζπει να επαναπροκθρυχκεί άμεςα, κακϊσ θ διάρκεια και θ νόμιμθ 
παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ ζχει λιξει. 

     3.  Για επίςπευςθ των διαδικαςιϊν κα αξιοποιθκεί το εν ιςχφι Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του 
λιμζνα με τθν παράλειψθ των λεπτομερϊν περιγραφϊν ςυγκεκριμζνων ειδϊν εξοπλιςμοφ και 
οχθμάτων, οι οποίοι είχαν περιλθφκεί ςε αυτό. 
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      4. Το Σχζδιο κα πρζπει να αναςυνταχκεί με αφαίρεςθ όλων αυτϊν των όρων, οι οποίοι δεν είναι 
αντικειμενικοί….’’ 

 Η απόφαςθ είχε αποςταλεί ςτον Ο.Λ.ΚΕ. και είναι αναρτθμζνθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ρ.Α.Λ.,  από 
όπου μπορεί να λάβει γνώςθ άμεςα θ ενδιαφερομζνθ εταιρεία. 

                                                  

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.       

                                                                                                           

                                        

                                                                                                                         Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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