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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 22/2017 
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  22η 

 

ΘΕΜΑ 10ο : Ζγγραφο προσ την Ρ.Α.Λ. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 τησ Επιτροπήσ 

Ανταγωνιςμοφ. Ειςηγητήσ: κ. Κουφόσ 

 

τισ 20 Ιουλίου 2017, ημζρα Πζμπτη, ώρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 22θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιώτη 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά Μζλθ, χωρίσ 
δικαίωμα ψιφου. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιώτησ - Ιάςων του Πολυδώρου - Άλκη     Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδησ Αθανάςιοσ του Γεωργίου 

3. Κουφόσ Παναγιώτησ του Γεωργίου               

4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριςτοφόρου 

     5. Χλωμοφδησ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννη 

     6. Γεωργίου Βαςίλειοσ του Δημητρίου                                                        

7. Γρίνοσ πυρίδων του Γεωργίου 

8. Βελουδογιάννη Ελζνη του Εμμανουήλ 

9. Κορκίδησ Βαςίλειοσ του πυρίδωνα 

10. Λυμπζρησ Θεόδωροσ του Δημητρίου 

11. Μπαϊρακτάρησ Δημήτριοσ του Κλεάνθη 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : Ουδείσ                                

 
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Επικελευςτισ  Λ.. ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ Αφ.  
Από ΘΕΜΑ 8 θ κα ΦΑΣΟΤΡΟΤ Γ.  

Αντιπρόεδροσ 

Ειςηγητήσ 

Ειςηγήτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Αν. Μζλοσ 

Αν. Μζλοσ 
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Ο κ. Πρόεδροσ κάνει αναφορά ςχετικά με το κζμα τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ.  

Ο κ. Κουφόσ αναλφει τθν ειςιγθςθ του.  

 

τισ 09/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17) εςτάλθ ςτον Πρόεδρο τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 

Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) επιςτολι από τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ με κζμα «υλλογή και διαχείριςη 

ςτερεών ή/και υγρών αποβλήτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου ςτουσ Οργανιςμοφσ 

Λιμζνων» με τθν οποία ηθτείται από τθν Ρ.Α.Λ., θ ςυλλογι και αποςτολι, ςτοιχείων και απόψεων.  

 

τισ 16/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 362/16.6.17) εςτάλθ προσ τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ 

επιςτολι του Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. με ςυνθμμζνα ςτοιχεία και απόψεισ. τθν επιςτολι επίςθσ 

αναφζρεται ότι τα τεκζντα ςτοιχεία και απόψεισ κα ςυηθτθκοφν ςτθν ςυνεδρίαςθ 22/26.6.2017 

(κζμα 11), μετά από τθν κατάκεςθ γραπτισ ειςιγθςθσ επί αυτϊν των δφο Ειςθγθτϊν τθσ Ρ.Α.Λ., 

ςτουσ οποίουσ ανετζκθ. Αναλυτικά : 

 

Η Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ αιτείται από τθν ΡΑΛ: 

 

 Πρακτικά από τθν πρϊτθ Διαβοφλευςθ που διενεργικθκε από τθν ΡΑΛ και ζλαβε χϊρα 

ςτισ 15.2.2017 ςτο Κδρυμα Ευγενίδου. Ο κ. Ειςθγθτισ αναφζρει ότι πραγματοποιείται 

ςυγκζντρωςθ και αποδελτίωςθ των ςχετικϊν πρωτογενϊν δεδομζνων. 

 Λίςτα / κατάςταςθ με τουσ υφιςτάμενουσ αναδόχουσ υπθρεςιϊν παραλαβισ και 

διαχείριςθσ αποβλιτων ανά είδοσ αποβλιτου (ςτερεά και υγρά, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των επικίνδυνων) και ανά λιμζνα τθσ χϊρασ, που βρίςκεται 

υπό τθ διαχείριςθ Οργανιςμοφ Λιμζνων. Ο Ειςθγθτισ αναφζρει ότι θ λίςτα υφίςταται 

αλλά εκκρεμεί θ τεκμθρίωςθ τθσ. Επιπροςκζτωσ υπάρχει διαγωνιςμόσ ςε εξζλιξθ και 

ωσ εκ τοφτου ενδζχεται να υπάρξει αλλαγι. Προτείνεται να αποςταλεί επιςτολι από 

τθν Ρ.Α.Λ. προσ τουσ 13 Οργανιςμοφσ για χοριγθςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων.  

 α) Σο εάν θ ζωσ τϊρα εφαρμοηόμενθ διαδικαςία ανάδειξθσ (δθλαδι, μζςω διεξαγωγισ 

διαγωνιςμοφ) αναδόχου για τθν ςυλλογι και διαχείριςθ ςτερεϊν ι / και υγρϊν 

αποβλιτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου τουσ και β) θ ανάδειξθ ενόσ μόνο 

αναδόχου (αντί περιςςοτζρων) επιβάλλονται από νομοκετικζσ διατάξεισ και, αν ναι, να 

παρατεκοφν. Η απάντθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτο πρϊτο υποερϊτθμα ιταν ότι θ ζωσ τϊρα 

εφαρμοηόμενθ διαδικαςία ανάδειξθσ αναδόχου για τθν ςυλλογι και διαχείριςθ, είτε 

ςτερεϊν είτε υγρϊν είτε και για τισ δφο κατθγορίεσ μαηί, καταλοίπων από τουσ φορείσ 

διαχείριςθσ λιμζνων είναι μζςο προκιρυξθσ ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ και αποτελεί 

διαδικαςία ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ υπθρεςίασ. Η διαδικαςία προβλζπεται από τουσ 

Νόμουσ: ι)  4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών» ΦΕΚ 

Α’ 147.  ιι) 4413/2016 «Ανάθεςη και εκτζλεςη ςυμβάςεων παραχώρηςησ - Εναρμόνιςη 

με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. ε ςχζςθ με το β) οι 

Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016 δεν περιζχουν πρόβλεψθ για τον αρικμό των αναδόχων. 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ ανακζτουν τθν δθμόςια υπθρεςία ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

οικονομικοφσ φορείσ και είναι αυτοί που κακορίηουν τουσ όρουσ λαμβάνοντασ υπόψθ 

παραμζτρουσ, όπωσ ενδεικτικά, τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν του λιμζνα, το μζγεκοσ και τθ 

γεωγραφικι κζςθ του λιμζνα, τουσ τφπουσ των πλοίων που καταπλζουν ςε αυτόν, με 
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τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Σο αν κεωρείται ςκόπιμθ τθν ανάδειξθ από τουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων, του παρόχου 

των ευκολιϊν υποδοχισ με άλλθ διαδικαςία που τυχόν κρικεί πρόςφορθ, αντί τθσ 

μζχρισ ςιμερα διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ. (ενδεικτικά, με τθν δθμιουργία ςυςτιματοσ 

αδειοδότθςθσ του παρόχου/πολλαπλϊν παρόχων). Ο κ. Ειςθγθτισ αναφζρει ότι 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία για τθν παραχϊρθςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ 

προβλζπεται διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν υποδοχι και διαχείριςθ αποβλιτων.  

 Σο αν ζχει δεχκεί καταγγελίεσ ι/και διαμαρτυρίεσ/αναφορζσ ςχετικά: α) με τυχόν 

ανταγωνιςτικι διάρκρωςθ – λειτουργία του υφιςτάμενου κακεςτϊτοσ ανάδειξθσ 

αναδόχων ςυλλογισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν ι/και υγρϊν αποβλιτων πλοίων και των 

καταλοίπων φορτίου τουσ, ι/και β) με τθν τιμολόγθςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν και, αν 

ναι,…’’ να παραςχεκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τισ καταγγελίεσ αυτζσ, κακϊσ και εάν θ 

Ρ.Α.Λ. ζχει αποφανκεί επ’ αυτϊν. Ο Ειςθγθτισ αναφζρει ότι για τα ανωτζρω κζματα 

ευρίςκεται ςε εξζλιξθ διερεφνθςθ και ςυλλογι ςτοιχείων για να απαντθκοφν 

εμπεριςτατωμζνα.  

 Σο αν υφίςταται πεδίο εφαρμογισ των εξαιρζςεων του άρκρου 6 §1 του Κανονιςμοφ 

2017/352 ςτουσ ελλθνικοφσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων και αν ναι, ςε ποιουσ, κακϊσ επίςθσ 

και να επιςυναφτοφν ςχετικά διακζςιμα ςτοιχεία. Η ιςχφσ του Κανονιςμοφ ΕΕ 

2017/352 αρχίηει τθν εικοςτι θμζρα από τθν δθμοςίευςι του ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., εφαρμόηεται από τισ 24 Μαρτίου 2019». (άρκρο 22 Κανονιςμοφ ΕΕ 

2017/352).  

 Σθν άποψθ τθσ Ρ.Α.Λ., αν είναι πρόςφορο ‘’ςτουσ ελλθνικοφσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων 

(από τθν άποψθ π.χ. του όγκου των αποβλιτων) να παρζχονται υπθρεςίεσ για τθ 

ςυλλογι αποβλιτων όχι από μία αλλά από περιςςότερεσ επιχειριςεισ’’  

 

Ο Ειςθγθτισ κ. Κουφόσ προτείνει τθν επανεξζταςθ των δεδομζνων, τον εμπλουτιςμό των 

απεςταλκζντων απαντιςεων και ολοκλιρωςθ των εκκρεμοτιτων αναφορικά με τισ ςχετικζσ 

αναηθτιςεισ πρόςκετων ςτοιχείων και δεδομζνων. 

Σο κζμα τίκεται ςε ψθφοφορία και τα Μζλθ ομοφϊνωσ διαπιςτϊνουν ότι, πλζον των 

διαπιςτωμζνων εκκρεμοτιτων, όπωσ αναπτφχκθκαν από τον Ειςθγθτι, κα πρζπει να υπάρξει 

επανεξζταςθ και ενδεχομζνωσ εμπλουτιςμόσ των ιδθ απεςταλκζντων ςτοιχείων, και 

επανυποβολι ςτθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ.     

 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

 

                                                                                                            Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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