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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 18/2017
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η 17θ
ΘΕΜΑ 5ο: χζδιο Διακιρυξθσ Ανοιχτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για το ζργο "ΠΑΡΟΧΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΔΟΧΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΕΓΓΙΖΟΤΝ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ"
τισ 10 Μαρτίου 2017, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 17θ 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 Σριανταφφλλου
4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου
5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ
6. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ :
1. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ θμαιοφόροσ Λ.. ΣΙΟΤΠΛΗ .

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

Μζλοσ
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι ο Οργανιςμόσ Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. (για
ςυντομία: Ο.Λ.Η.) απζςτειλε ςτθν Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ
118/28.2.2017 το χζδιο Διακιρυξθσ του Ανοιχτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τo ζργο
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΔΟΧΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΕΓΓΙΖΟΤΝ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ.
Με τθν επιςτολι ηθτικθκαν οι απόψεισ και παρατθριςεισ τθσ ΡΑΛ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να
δθμοςιευκεί ο εν λόγω διαγωνιςμόσ.
Η Ρ.Α.Λ. ηιτθςε από τον Ο.Λ.Η. το ιςχφον χζδιο Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων του,
το οποίο απεςτάλθ με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 119/28.2.2017.
Με το με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 64/28.2.2017 ζγγραφό του 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 με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 129/3.3.2017 ζγγραφο τθσ Ειςθγιτριασ
και διανεμικθκε ςτα Μζλθ.
Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν υποβλθκείςα ειςιγθςθ τθσ.
Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ.
Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ Ειςθγιτριασ, το υπό εξζταςθ
κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με το άρκρο 113 παρ. αϋ και βϋ του Ν.
4389/2016.
Ακολοφκθςε ψθφοφορία για τθν λιψθ απόφαςθσ, από τθν οποία προζκυψε το ακόλουκο
αποτζλεςμα:


Τπζρ τθσ αναγραφόμενθσ ςτθ ςυνζχεια απόφαςθσ εψιφιςαν οι:
(1) Κ. Μουτηοφρθσ, Πρόεδροσ
(2) Δ. Μπαντιάσ, Αντιπρόεδροσ
(3) Γ. Παπαδόπουλοσ, Ειςθγθτισ
(4) Α. Μακρυγιάννθ, Ειςθγιτρια
(5) Κ.-Α. Βαλλεράσ, Μζλοσ
(6) Π. Αμοφργθσ, Μζλοσ



Κατά τθσ Απόφαςθσ, με το ςκεπτικό που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, εψιφιςε ο:

(1) Κ. Χλωμοφδθσ, Μζλοσ.

υνεπϊσ ελιφκθ θ παρακάτω κατά πλειοψθφία απόφαςθ:
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ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΗ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων εξζταςε τα αποςταλζντα ςτισ 28.2.2017 από τον Οργανιςμό
Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η.) (α) χζδιο Διακιρυξθσ Ανοιχτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ
για το ζργο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΔΟΧΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΕΓΓΙΖΟΤΝ ΣΗΝ ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ» και (β) το εγκεκριμζνο ΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΕΓΓΙΖΟΤΝ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ και διατυπϊνει τισ εξισ παρατθριςεισ επί του
χεδίου Διακιρυξθσ :
1.

Η παραλαβι και διαχείριςθ των αποβλιτων και των καταλοίπων φορτίου από τα πλοία
αποτελεί υποχρζωςθ όλων των λιμζνων προσ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Η φπαρξθ αναδόχων αναδειχκζντων με νόμιμεσ διαδικαςίεσ δθμόςιου διαγωνιςμοφ
είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ. Η ανάδειξι τουσ οφείλει να γίνεται εγκαίρωσ και πολφ
πριν τθ λιξθ του προθγοφμενου διαγωνιςμοφ, με μζριμνα των Φορζων Διαχείριςθσ των
Λιμζνων.

2.

Σο εγκεκριμζνο και ςε ιςχφ χζδιο Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων Πλοίων κάκε
λιμζνα αποτελεί βαςικό ςυςτατικό των διαγωνιςμϊν για Παραχϊρθςθ Τπθρεςιϊν
Τποδοχισ Αποβλιτων και Καταλοίπων Φορτίων του και προςαρτάται ςτθ Διακιρυξθ.

3.

Για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και τθν ζγκαιρθ και
απρόςκοπτθ παροχι τθσ ςε όλα τα πλοία, που καταπλζουν ςτον λιμζνα του Ηρακλείου,
ο Ο.Λ.Η. επζλεξε ςτο αποςταλζν χζδιο Διακιρυξθσ, ωσ κριτιριο επιλογισ "το
υψηλότερο ποςοςτό ζκπτωςησ ςτισ αναφερόμενεσ τιμζσ". Η Ρ.Α.Λ. προκρίνει το
κριτιριο τθσ "πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικήσ άποψησ προςφοράσ", το οποίο
ενζχει και ποιοτικι αξιολόγθςθ και περιλαμβάνει τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ.

4.

Ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ και τα μζςα που κα πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ, επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτισ ςελ. 42 και 43 του αποςταλζντοσ
χεδίου Διακιρυξθσ, πρζπει να είναι ςφμφωνα με τον Σεχνικό Εξοπλιςμό που
απαιτείται και περιγράφεται ςτθ ςελ. VI-10 του χεδίου Παραλαβισ και Διαχείριςθσ
Αποβλιτων Πλοίων που Προςεγγίηουν τθ Θαλάςςια Περιοχι Αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.
Ηρακλείου Α.Ε.

5.

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ απαιτείται να διακζτει ο ίδιοσ τουλάχιςτον διετι ίδια εμπειρία
ςε ζργα διαχείριςθσ και παραλαβισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων από πλοία,
όπωσ αναφζρεται ςτο αποςταλζν χζδιο Διακιρυξθσ ι να μπορεί να προςτρζξει ςε
δάνεια εμπειρία. Επομζνωσ ςτισ ςελ. 42 & 43 του αποςταλζντοσ χεδίου Διακιρυξθσ θ
ςχετικι παράγραφοσ πρζπει να διορκωκεί αναλόγωσ για να περιλθφκεί θ δάνεια
εμπειρία, θ οποία πρζπει να τεκμθριοφται από τον υποψιφιο.

6.

Ο υπεργολάβοσ, εάν ο ανάδοχοσ επιλζξει να ζχει, πρζπει να τεκμθριϊνει τα ποιοτικά
ςτοιχεία του για το ςυγκεκριμζνο ζργο, όπωσ απαιτείται και για τον υποψιφιο
ανάδοχο.
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7.

τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ του
αποςταλζντοσ χεδίου Διακιρυξθσ (ςελ.43) πρζπει να ςυμπλθρωκεί ςτθν δεφτερθ
απαίτθςθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ζχει εμπειρία ςε εργαςίεσ παραλαβισ
και διαχείριςθσ αποβλιτων ςτερεϊν καταλοίπων από πλοία.

8.

τα Παραρτιματα του εγκεκριμζνου χεδίου Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων
και Καταλοίπων από Πλοία που Προςεγγίηουν τθ Θαλάςςια Περιοχι Αρμοδιότθτασ του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του
τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τουσ. Οι αναφορζσ αυτζσ πρζπει να απαλειφκοφν από το χζδιο.

Σο μειοψθφιςαν Μζλοσ κ. Κ.Χλωμοφδθσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
"φμφωνα με τισ θζςεισ τησ Ρ.Α.Λ., απαραίτητη προχπόθεςη για την προκήρυξη
διαγωνιςμοφ για την διαχείριςη αποβλήτων ςτουσ λιμζνεσ είναι η φπαρξη εγκεκριμζνου
και ςε ιςχφ χεδίου Διαχείριςησ Αποβλήτων πλοίων που καταπλζουν ςτην θαλάςςια
περιοχή αρμοδιότητάσ τουσ. την ςυγκεκριμζνη περίπτωςη υπάρχει εγκεκριμζνο χζδιο
Παραλαβήσ και Διαχείριςησ αποβλήτων των πλοίων το οποίο λήγει ςτισ 11.3.2017. Αυτό
ςημαίνει πωσ η προκήρυξη δεν θα ςυμπεριλαμβάνει το εν λόγω ςχζδιο ή κάποιο
εγκεκριμζνο.
Δεν μπορεί όμωσ να προκηρυχθεί διαγωνιςμόσ χωρίσ να υπάρχει εγκεκριμζνο ςχζδιο ωσ
βαςικό ςυςτατικό των διαγωνιςμϊν για Παραχϊρηςη Υπηρεςιϊν Υποδοχήσ Αποβλήτων
και Καταλοίπων Φορτίων του και το οποίο να προςαρτάται ςτη Διακήρυξη.
Ζνα δεφτερο ςτοιχείο αποτελεί η, κατά τη γνϊμη μου, ερμηνεία του πρόςφατου
Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ 352/2017, για την οικονομική διαφάνεια ςτουσ λιμζνεσ (και
καθόςον ο Ο.Λ.Η. αποτελεί ζνα από τα πζντε εθνικά λιμάνια που εντάςςονται ςτισ
προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ) δεν τεκμηριϊνεται πουθενά από κάποιο ςτοιχείο του
Ο.Λ.Η., η επιλογή γιατί ΕΝΑ πάροχοσ ςτη ςυγκεκριμζνη υπηρεςία".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτηοφρθσ

