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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

ΑΠΟΦΑΗ   12/2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  9θ 
 

ΘΕΜΑ 8ο:Διαγωνιςμόσ Ανάδειξθσ Αναδόχου Αποκομιδισ τερεών Αποβλιτων του 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Κζρκυρασ Α.Ε. 

 
τισ  31 Οκτωβρίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 9θ 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. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

6. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 
 
1. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 
 
 
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Επικςτισ Λ.. ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ Αφ. 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
 
 
 
 
 
Μζλοσ 
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. αναφζρει ςτα Μζλθ, ότι ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κζρκυρασ Α.Ε. (για 

ςυντομία: Ο.Λ.Κ.Ε.) με το ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 123/19.9.2016 αναφζρεται ςε ζνα 

τζλοσ 5%  επί του ειςπραχκθςομζνου από τον Ο.Λ.Κ.Ε. τζλουσ διαχείριςθσ αποβλιτων από 

πλοία ςε ζκτακτουσ πλόεσ, το οποίο κα παρακρατείται από τον Οργανιςμό με ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ-λειτουργία- ςυντιρθςθ μθχανογραφικισ εφαρμογισ παραλαβισ και διαχείριςθσ 

αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 8136.16/01/09 εγκφκλιο του 

Τ.ΘΤΝΑΛ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Δ.Λ.Π., και κα αποδίδεται ςτθν ανάδοχο εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν 

παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων του λιμζνα με μζριμνα τθσ οποίασ κα αναπτυχκεί και 

λειτουργεί θ ανωτζρω εφαρμογι. Η διάταξθ αυτι για το τζλοσ του 5% προβλεπόταν ςτον 

προκθρυχκζντα διαγωνιςμό του Ο.Λ.Κ.Ε. για τα ςτερεά απόβλθτα, για τον οποίο θ Ρ.Α.Λ. με 

τθν ΑΠΟΦΑΗ 1/30.5.2016 είχε αποφαςίςει, ότι επιβάλλεται να ακυρωκεί με απόφαςθ του 

Δ.. του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Κζρκυρασ Α.Ε., επειδι περιλθφκζντεσ όροι ςτθν Διακιρυξθ του 

δεν εξαςφαλίηουν τθν αντικειμενικότθτα και αμερολθψία του Διαγωνιςμοφ, και ότι κα 

πρζπει να επαναπροκθρυχκεί άμεςα. Με το ίδιο ζγγραφο ο Πρόεδροσ του Ο.Λ.Κ.Ε. κεωρεί, 

ότι το παρακρατθκθςόμενο τζλοσ του 5% προσ όφελοσ τθσ αναδόχου εταιρείασ είναι 

‘’…χαριςτική προσ τον ανάδοχο παραχώρηςη από τον Ο.Λ.Κ.Ε. όχι αςήμαντου μζρουσ δικών 

του εςόδων…’’, διότι θ κατάρτιςθ του εν λόγω απλοφ λογιςμικοφ δεν είναι αυτισ τθσ αξίασ. 

 

Με μεταγενζςτερο ζγγραφο προσ τθν Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 165/14.10.2016) ο Ο.Λ.Κ.Ε. 

εκτιμά, ότι το ετιςιο ςυνολικό ποςό, που αντιςτοιχεί ςτο εν λόγω 5%, είναι τθσ τάξθσ των 

38.000 € ανά ζτοσ και για τα 3 ζτθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ τάξθσ των 114.000€ (υγρά και ςτερεά 

απόβλθτα). 

  

Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 101/19.09.2016 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 155/5.10.2016 

και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 

Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ 

μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 

 

ΑΔΑ: Ω6Ξ84653ΠΩ-9ΒΦ



3 
 

Ομόφωνα τα μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ, το υπό εξζταςθ 

αίτθμα του Ο.Λ.Κ.Ε., άπτεται των ρυκμιςτικϊν αρμοδιοτιτων τθσ Ρ.Α.Λ. που προβλζπονται 

από το άρκρο 113 παρ. 1 εδ.α,β,γ,και ε του Ν.4389/2016 και ςυνεπϊσ είναι παραδεκτι θ 

εξζταςι του. 

 

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

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποτελεί υποχρζωςθ των φορζων διαχείριςθσ των λιμζνων και των αναδόχων των 

υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων να μεριμνοφν, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, 

για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων, όπου κα καταχωροφνται οι 

ποςότθτεσ των αποβλιτων που παραλιφκθκαν, κακϊσ και θ διαδικαςία / χϊροσ τελικισ 

νόμιμθσ διάκεςθσ τουσ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν εγκφκλιο  με αρικμ.πρωτ. 

8136.16/01/09  του Τ.ΘΤΝΑΛ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Δ.Λ.Π. 

Ο κακοριςμόσ του κόςτουσ και ο τρόποσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ τθσ προαναφερόμενθσ 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ εναπόκειται ςτον φορζα διαχείριςθσ του λιμζνα, με βαςικό 

κριτιριο το όφελοσ του λιμζνα και τθν αξιόπιςτθ και ολοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ 

όλθσ διαδικαςίασ παραλαβισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων των πλοίων και των 

καταλοίπων φορτίου, αφοφ λθφκεί υπόψθ ο όγκοσ τθσ ςχετικισ εργαςίασ ςτον  λιμζνα. Εάν 

οι υπθρεςίεσ του φορζα κεωροφν, ότι είναι ςε κζςθ, από τθν άποψθ τθσ φπαρξθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ με ςχετικζσ γνϊςεισ, να αναπτφξουν και ςυντθροφν το  λογιςμικό, δεν 

υπάρχει ανάγκθ πρόβλεψθσ του τζλουσ αυτοφ. 

 

                                    

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.       
                                                                                                           
                                        

                                                                                                              Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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