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ΑΠΟΦΑΘ 42/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  2 7 η

 

 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ζγγραφο προσ την Ρυθμιςτική Αρχή Λιμένων με αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 τησ 

Επιτροπήσ Ανταγωνιςμοφ». 
 

Σθν 30θ Νοεμβρίου 2017, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 27θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– 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 Παναγιϊτθσ - Ιάςων του Πολυδϊρου - Άλκθ Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ του Γεωργίου Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ του Γεωργίου Ειςθγθτισ 

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία του Χριςτοφόρου Ειςθγιτρια 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ του Δθμθτρίου Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων του Γεωργίου Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ του Εμμανουιλ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
  
1. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ του πυρίδωνα Μζλοσ 

2. Λυμπζρθσ Θεόδωροσ του Δθμθτρίου Αν. Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι ςτθν παροφςα ςυνεδρίαςθ κα εξεταςκοφν τα 
υπ’ αρικ. 2,3,4 και 5 τθσ με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17 επιςτολισ ηθτιματα από τθν Επιτροπι 
Ανταγωνιςμοφ και αποτελεί ςυνζχεια τθσ από 30.11.2017 25θσ υνεδριάςεωσ κατά τθν οποία 
εξετάςτθκαν τα υπ’ αρικ. 1,6,7 ηθτιματα τθσ ιδίασ επιςτολισ και δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο 
Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 27.11.2017 Ειςιγθςι του. 
Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτιν, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ 

Ιςτορικό 

1) τισ 09/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17) εςτάλθ ςτον Πρόεδρο τθσ Ρ.Α.Λ. επιςτολι από 
τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ με κζμα «υλλογι και διαχείριςθ ςτερεϊν ι/και υγρϊν 
αποβλιτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου ςτουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων» με τθν οποία 
ηθτείται από τθν Ρ.Α.Λ., θ ςυλλογι και αποςτολι, ςτοιχείων και απόψεων, που αφοροφν το 
προαναφερκζν κζμα. 

2) 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 τθν οποία γνωςτοποιεί ότι τα τεκζντα ςτοιχεία και 
απόψεισ κα ςυηθτθκοφν ςτθν ςυνεδρίαςθ 22/26.6.2017 (ΘΕΜΑ 11), μετά από τθν κατάκεςθ 
γραπτισ ειςιγθςθσ επί αυτϊν των 2 Ειςθγθτϊν τθσ Ρ.Α.Λ., ςτουσ οποίουσ ανετζκθ, και «επί 
του παρόντοσ θέτουμε υπόψη ςασ τα επόμενα ςτοιχεία και απόψεισ επί των ερωτημάτων 
ςασ…». 

3) τισ 20/07/2017 πραγματοποιικθκε θ 22θ ςυνεδρίαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. κατά τθν οποία 
πραγματοποιικθκε ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ (ΘΕΜΑ 10) επί των ςχετικϊν με το κζμα 
ηθτθμάτων. Σο κζμα ετζκθ ςε ψθφοφορία και τα Μζλθ ομοφϊνωσ απεφάνκθςαν με τθν υπ’ 
αρικμ. 22/2017 Απόφαςθ Ρ.Α.Λ., τθν επανεξζταςθ και τον ενδεχόμενο εμπλουτιςμό των ιδθ 
αποςταλκζντων ςτοιχείων και τθν επανυποβολι τουσ ςτθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ. 

4) τισ 30/10/2017 πραγματοποιικθκε θ 25θ ςυνεδρίαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. κατά τθν οποία 
εξετάςκθκαν τα υπ’ αρικμόν 1,6 και 7 ηθτιματα του εν κζματι υποβλθκζντοσ από τθν 
Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ ςτθ Ρ.Α.Λ. εγγράφου (ΘΕΜΑ 8). 

Νομικό Πλαίςιο 

1) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ το 
άρκρο 113 παρ. 1 ςτ’ και παρ. 3, 

2) Ο Ν. 3959/2011 «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ» (ΦΕΚ Αϋ93) και ιδίωσ το άρκρο 
24, 

3) Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 
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4) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) Η υπ’ αρικμ. 22/2017 Απόφαςθ Ρ.Α.Λ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων, για το ςφνολο των 
εν λόγω ηθτθμάτων, του με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17 εγγράφου, τθν εξουςιοδότθςθ του 
Προζδρου για τθν αποςτολι των επικαιροποιθμζνων δεδομζνων προσ τθν Επιτροπι 
Ανταγωνιςμοφ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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