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Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  
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ΑΠΟΦΑΗ 61/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 5 θ

 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Εξζταςθ Επιςτολισ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ Α.Ε. περί παροχισ διευκρινιςεων 

επί όρων των από 29θσ Ιουλίου 2014 ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιών διαχείριςθσ ςτερεών 
και υγρών αποβλιτων και καταλοίπων φορτίων πλοίου που προςεγγίηουν  τθ καλάςςια 
περιοχι αρμοδιότθτόσ τθσ. 

 

Σθν 24θ Μαϊου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 35θ 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. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςτθν με αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ 289/26.02.18 επιςτολι του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ηγουμενίτςασ Α.Ε. (εφεξισ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.), με τθν οποία τζκθκαν υπ’ όψιν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 
(εφεξισ Ρ.Α.Λ.) ερωτιματα, τα οποία αφοροφν τθν ιςχφ, διάρκεια και το νομικό κακεςτϊσ, που διζπει τισ 
δφο ςυμβάςεισ «Παροχισ υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων 
πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ.», τισ οποίεσ ζχει ςυνάψει θ 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. με αντίςτοιχουσ αναδόχουσ κατόπιν αντιςτοίχων Διεκνϊν Ανοικτϊν Διαγωνιςμϊν, το 2014. 

Ζπειτα δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν 
από 22.05.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτό, 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, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Σο παρόν ιςτορικό ςυνετάχκθ κατόπιν αναηθτιςεωσ των διακεςίμων, ςχετικϊν με το κζμα, εγγράφων από 
το αρχείο τθσ Τπθρεςίασ μασ. 

1) τισ 26/2/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 289/26.02.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του Προζδρου και 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με τθν οποία εκτίκενται τα ακόλουκα: «…θ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
προζβθ ςε ςφναψθ ςυμβάςεων με τισ ανάδοχεσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ κατακυρϊκθκαν τα 
αποτελζςματα των δφο (2) Διεκνϊν Ανοικτϊν Διαγωνιςμϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχων ‘’Παροχισ 
υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων που 
προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε…», δυνάμει των ςυμβάςεων με 
«…αρικμ. Πρωτ. 1871/29-07-2014 για τθν ‘’Παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ υγρϊν αποβλιτων 
και καταλοίπων των πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’’ 
με τθν “HELLENIC ENVIROMENTALL CENTER”» και τθν με «…αρικμ. Πρωτ. 1863/29-07-2014 για τθν 
‘’Παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων των πλοίων που 
προςεγγίηουν που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’’ με τθν 
“ANTIPOLLUTION ANE”» . 

το δε Άρκρο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ» αμφοτζρων των ςυμβάςεων, αναφζρεται ότι: «Η 
εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ αρχίηει από τθν ζγκριςθ των τιμϊν (τελϊν και τιμολογίων) από τον αρμόδιο 
φορζα και τθ δθμοςίευςθ του ςχετικοφ ΦΕΚ και λιγει τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία πλιρουσ 
εφαρμογισ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ τιμολόγθςθσ ευκολιϊν υποδοχισ αποβλιτων. Ο Ο.Λ.ΗΓ. 
διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ φμβαςθ με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 
Ο.Λ.ΗΓ., για χρονικό διάςτθμα μζχρι και δφο (2) ζτθ». 

2) τισ 29/3/2017 δθμοςιεφτθκε ςε ΦΕΚ θ υπ’ αρικ. 3122.3-2.5/17235/2017 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 
των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΦΕΚ Β 1074), με τθν οποία 
εγκρίκθκε το ςφςτθμα χρζωςθσ τελϊν για τθν παραλαβι και διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλζουν ςτθν καλάςςια περιοχι 
αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., τθσ οποίασ θ ιςχφσ άρχεται από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ςτθ 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

3) τισ 04/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 227/04.05.2018) εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ τθν Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., 
με τθν οποία εηιτθςε θ Αρχι (Ρ.Α.Λ.) τθν παροχι ςτοιχείων από τθν Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., προκειμζνου να 
διερευνθκοφν τα ερωτιματα που ζκεςε. υγκεκριμζνα, με τθν προαναφερκείςα επιςτολι 
εηθτικθςαν, οι από 29.07.2014 ανωτζρω ςυμβάςεισ με τισ αντίςτοιχεσ διακθρφξεισ των, κακϊσ και τα 
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αντίςτοιχα πρωτόκολλα παραλαβισ υπθρεςιϊν, τα οποία είχαν ςυνταχκεί από τθν φερόμενθ 
θμερομθνία ςφναψθσ των ςυμβάςεων. 

4) τισ 09/05/2018 με το (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 525/09.05.18) διαβιβαςκζν ζγγραφο, θ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. απζςτειλε 
τα προαναφερκζντα αιτοφμενα ςτοιχεία, ιτοι· α) τθν υπ’ αρικ. 1007/14-3-2014 Προκιρυξθ Διεκνοφσ 
Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Ενζργεια Ανάδειξθσ Αναδόχου «Παροχισ Τπθρεςιϊν Ευκολιϊν 
Τποδοχισ τερεϊν Αποβλιτων και Καταλοίπων των Πλοίων», β) τθν υπ’ αρικ. 1008/14-3-2014 
Προκιρυξθ Διεκνοφσ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Ανάδειξθ Αναδόχου «Παροχισ Τπθρεςιϊν 
Ευκολιϊν Τποδοχισ Τγρϊν Αποβλιτων και Καταλοίπων των Πλοίων», γ) τθν υπ’ αρικ. Πρωτ. ΟΛΗΓ 
1871/29-7-2014 φμβαςθ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Ευκολιϊν Τποδοχισ τερεϊν Αποβλιτων και 
Καταλοίπων των Πλοίων», δ) τθν υπ’ αρικ. Πρωτ. ΟΛΗΓ 1863/29-7-2014 φμβαςθ για τθν «Παροχι 
Τπθρεςιϊν Ευκολιϊν Τποδοχισ Τγρϊν Αποβλιτων και Καταλοίπων των Πλοίων», ε) τθν Διαχρονικι 
Καρτζλα Πελάτθ, που τθρεί θ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τθν αντιςυμβαλλομζνθ εταιρεία ANTIPOLLUTION, από 
27/01/2014 μζχρι 30/4/2018  και ςτ) τθν Διαχρονικι Καρτζλα Πελάτθ, που τθρεί θ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τθν 
αντιςυμβαλλομζνθ εταιρεία HELLENIC ENVIROMENTAL CENTER, από 22/05/2014 μζχρι 31/3/2018. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Σο φνταγμα τθσ Ελλάδοσ  

2) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου «για τθ κζςπιςθ 
πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ 
χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων». 

3) Κανονιςμόσ (ΕΕ). 1315/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, «περί των 
προςανατολιςμϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν και για τθν 
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE». 

4) Ο Αςτικόσ Κϊδικασ, π.δ. 456/1984, ειδικότερα τα άρκρα 173 ΑΚ και 200 ΑΚ. 

5) Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ τα άρκρα 112 και 113. 

6) Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160) «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ». 

7) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8) Ο Ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α' 148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 
ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ». 

9) Ο Ν.2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40) «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ 
Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ». 

10) Ο Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145) «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςθ 
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ - Μετατροπισ Λιμενικϊν Σαμείων ε Ανϊνυμεσ 
Εταιρείεσ Και άλλεσ διατάξεισ».  

11) Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει. 

12) Ο Ν.4504/2017 (ΦΕΚ Α 184) Διά βίου Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, Ενδυνάμωςθ τθσ Διαφάνειασ και τθσ Αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Τπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ υμμετοχισ ςτθν Ακτοπλοϊα, Θζματα 
Πολιτικοφ Προςωπικοφ, υμπλιρωςθ Διατάξεων για τα Λιμενικά Ζργα και άλλεσ διατάξεισ.  
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13) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

14) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ 
Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

15) H υπ’ αρικ. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β' 412) κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ αρικ. 2007/71/ΕΚ Οδθγίασ». 

16) Η υπ’ αρικ. 3122.3-2.5/17235/2017 (ΦΕΚ Β 1074) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν 
Οικονομίασ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,  

17) Η υπ’ αρικ. 177/2018 Απόφαςθ του Β’ τμιματοσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. 

 

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

φμφωνα με το Άρκρο 113 παρ. 1 εδ. α και β του Ν. 4389/2016 (Ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ) θ Ρ.Α.Λ. ζχει 
τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για «α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και 
διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά…, του ςυμφωνθμζνου 
επιπζδου εξυπθρζτθςθσ…» και «β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ 
κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ 
Παραχϊρθςθσ…». 

Κάκε Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. (εφεξισ Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 5 Ν. 2932/2001 
«…ανϊνυμθ εταιρεία κοινισ ωφζλειασ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τελεί υπό 
τθν εποπτεία του Τπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ και διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του κ.ν. 
2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α'), τισ διατάξεισ του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 
Α'), όπωσ κάκε φορά ιςχφουν». 

Οι Ο.Λ. Α.Ε. υπζχουν υποχρζωςθ για τθν παροχι υπθρεςίασ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτάσ τουσ δια τθσ υπάρξεωσ 
εγκεκριμζνου χεδίου Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Άρκρο 5 ΚΤΑ 8111.1/41/2009), επί τθ 
βάςει του οποίου θ παρεχόμενθ υπθρεςία ερείδεται. Δια τθν προςικουςα και ορκι εφαρμογι τθσ 
ανωτζρω υποχρζωςθσ, οι Ο.Λ. Α.Ε. δφνανται να προκθρφςςουν διαγωνιςμοφσ (υπο) - παραχϊρθςθσ τθσ 
προαναφερκείςασ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και ςυνάπτουν τισ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ με τισ εταιρείεσ που 
αναδείχκθκαν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

Οι εν λόγω παρεχόμενεσ από τουσ αναδόχουσ υπθρεςίεσ καλφπτονται από ανταποδοτικό τζλοσ το οποίο 
καταβάλλεται από τουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν, του εκάςτοτε λιμζνοσ. Σο φψοσ του ανωτζρω τζλουσ 
διαμορφϊνεται με απόφαςθ του Δ.. τθσ εκάςτοτε Ο.Λ. Α.Ε. και περιβάλλεται το τφπο τθσ κανονιςτικισ 
Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν. 

Δια τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΗΓ 1368/28.02.2018 επιςτολισ εηθτικθ θ παροχι διευκρινίςεων επί των 
ανωτζρω παρατεκιμζνων τριϊν (3) ερωτθμάτων. 

Περί ιςχφοσ των εν κζματι ςυμβάςεων 

Οι ςυμβάςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ηγουμενίτςασ Α.Ε. υπεγράφθςαν τθν 29.07.2014. 

Οι ςυμβάςεισ, οι οποίεσ ςυνάπτονται από Οργανιςμό Λιμζνα, μετά τθν υπογραφι τουσ διζπονται 
από το νομικό κακεςτϊσ που επιφυλάςςουν οι όροι, και παράλλθλα από το ιδιωτικό δίκαιο. 
Σοφτο ςυμβαίνει διότι δεν ζχουν κατ’ αρχιν τα χαρακτθριςτικά των διοικθτικϊν ςυμβάςεων, 
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κακϊσ ςυνάπτονται μεταξφ νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου, του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ, και 
ενόσ ιδιϊτθ αντιςυμβαλλομζνου, και ςυνεπϊσ δεν ςυντρζχουν τα ςωρρευτικά κριτιρια 
χαρακτθριςμοφ μιάσ ςφμβαςθσ ωσ διοικθτικισ. θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν κρατοφςα 
νομολογία του ΑΕΔ, «θ ςφμβαςθ είναι διοικθτικι αν (α) ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ είναι το 
Ελλθνικό Δθμόςιο ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου και με τθ ςφναψθ τθσ ςυμβάςεωσ (β) 
επιδιϊκεται θ ικανοποίθςθ ςκοποφ, τον οποίο ο νόμοσ ζχει αναγάγει ςε δθμόςιο, (γ) το δε 
Ελλθνικό Δθμόςιο ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, είτε βάςει του κανονιςτικοφ κακεςτϊτοσ 
που διζπει τθ ςφμβαςθ, είτε βάςει ρθτρϊν που προβλζπονται κανονιςτικϊσ και ζχουν περιλθφκεί 
ςτθ ςφμβαςθ και που αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίςκεται, προσ ικανοποίθςθ του εν λόγω 
ςκοποφ, ςε υπερζχουςα κζςθ απζναντι ςτο αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, δθλαδι ςε κζςθ μθ 
προςιδιάηουςα ςτον δυνάμει των διατάξεων του ιδιωτικοφ δικαίου ςυναπτόμενο ςυμβατικό 
δεςμό (Α.Ε.Δ. 21/2009, 6/2007, 10/2003, 3/1999, 21/1997)», τα οποία κριτιρια κα πρζπει να 
ςυντρζχουν ςωρευτικά. 

Επομζνωσ, διαφορζσ που ανακφπτουν από ςυμβάςεισ, που ςυνάπτουν οι Οργανιςμοί Λιμζνων, 
εκτόσ και αν υφίςταται τυχόν ειδικότερθ ι εξαιρετικι ρφκμιςθ ςτο Νόμο, κατ’ αρχιν υπάγονται 
ςτισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Εν προκειμζνω, ςτο Άρκρο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ» αμφοτζρων των ςυμβάςεων, προβλζπεται 
ότι «Η εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ αρχίηει από τθν ζγκριςθ των τιμϊν (τελϊν και τιμολογίων) από τον αρμόδιο 
φορζα και τθ δθμοςίευςθ του ςχετικοφ ΦΕΚ και λιγει τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία πλιρουσ 
εφαρμογισ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ τιμολόγθςθσ ευκολιϊν υποδοχισ αποβλιτων. Ο Ο.Λ.ΗΓ. 
διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ φμβαςθ με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 
Ο.Λ.ΗΓ., για χρονικό διάςτθμα μζχρι και δφο (2) ζτθ». 

Παρά τθν ανωτζρω πρόβλεψθ, και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουν αποςταλεί μζχρι ςιμερα ςτθν 
Αρχι, οι δφο ςυμβαλλόμενοι ςτθν εκάςτοτε ςφμβαςθ, (για τθ μεν ςφμβαςθ των ςτερεϊν αποβλιτων οι 
Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ και θ εταιρεία ANTIPOLLUTION ANEκαι για τθ δε ςφμβαςθ των υγρϊν αποβλιτων οι Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ 
και θ εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER AE), εκκίνθςαν άμεςα τθν υλοποίθςθ των ςυμβάςεων 
δια τθσ από πλευράσ των εταιρειϊν παροχισ τθσ υπθρεςίασ και δια τθσ από τθν πλευράσ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
αποδοχισ αυτισ (υπθρεςίασ), με τθν καταβολι του αντίςτοιχου αντιτίμου. 

Με τθ μζχρι ςιμερα ςυμπεριφορά των αντιςυμβαλλομζνων μερϊν κατϋ άρκρο 173 και 200 ΑΚ, δθλαδι τθ 
διλωςθ βουλιςεωσ των μερϊν, θ οποία κα πρζπει να λθφκεί με τθν ζννοια τθσ αλθκινισ βουλιςεωσ  
χωρίσ προςιλωςθ ςτισ λζξεισ και υπό τουσ όρουσ που απαιτεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ 
ςυναλλακτικι ευκφτθτα και κατά τουσ κανόνεσ τθσ οποίασ κα μποροφςε να γίνει αντιλθπτι θ διλωςθ 
βουλιςεωσ  και από τον τρίτο, ςυνάγεται ότι οι αντιςυμβαλλόμενοι κατιργθςαν τον ανωτζρω, υπό του 
άρκρου «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ» των ςυμβάςεων, όρο περί του χρονικοφ ςθμείου ενάρξεωσ τθσ 
ςυμβάςεωσ, με μεταξφ τουσ ςιωπθρι ςυμφωνία. 

Τπό το ανωτζρω πρίςμα τεκμαίρεται ότι θ ζναρξθ των ςυμβάςεων ζχει τελεςτεί ατφπωσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τουσ, ιτοι τθν 29θ Ιουλίου 2014. 

Οι εν λόγω ςυμβάςεισ ζχουν τριετι ςυμβατικι διάρκεια με δικαίωμα τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. να παρατείνει τθν 
εκάςτοτε ςφμβαςθ για χρονικό διάςτθμα μζχρι και δφο (2) ετϊν. Με το πζρασ τθσ 3ετοφσ ςυμβατικισ 
διαρκείασ, οι μεν εταιρείεσ ςυνζχιςαν να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ και θ δε Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. να 
αποδζχεται αυτζσ καταβάλλοντασ το ςχετικό αντίτιμο. Ουδεμία καταγγελία των ςυμβάςεων 
πραγματοποιικθκε από τουσ αντιςυμβαλλομζνουσ, οφτε ζγγραφθ προειδοποίθςθ περί μθ ςυνζχιςθσ τθσ 
ςυμβάςεωσ εςτάλθ εκατζρωκεν. Ωσ εκ τοφτου οι ςυμβάςεισ παρατάκθκαν για ακόμθ δφο ζτθ, δθλαδι ζωσ 
τθν 29θ Ιουλίου 2019, με ςιωπθρι ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν. Συχόν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ 
παρατάςεωσ από τθ Γενικι υνζλευςι τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., θ οποία κα ανατρζχει να εγκρίνει τθν ςιωπθρι 
ςυμφωνία που τελζςτθκε τθν 29.07.2017, αφορά εςωτερικό διαδικαςτικό ηιτθμα του ενόσ 
ςυμβαλλόμενου ςτθ ςφμβαςθ μζρουσ, τθ ςτιγμι μάλιςτα που θ διοίκθςθ ζχει αποδεχκεί ςιωπθρϊσ τθν 
παράταςθ και ουδόλωσ επθρεάηει το κφροσ τθσ ςιωπθρισ ςυμφωνίασ περί παράταςθσ των ςυμβάςεων. 
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Περί δθμοςίευςθσ προςκλιςεων ενδιαφζροντοσ και υπαγωγισ ςτον Ν.4504/2017 

φμφωνα με το Άρκρο 105 παρ. 23 περ. 1 Ν.4504/2017 προβλζπεται ότι· «υμβάςεισ για τθν παραλαβι 
και διαχείριςθ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, κακϊσ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ 
υπθρεςιϊν ευκολιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου που 
προζρχονται από πλοία, εφόςον ζχουν ςυναφκεί φςτερα από νόμιμθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και 
βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, δεν καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του, ζωσ 
τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου διαρκείασ τουσ». 

Η εν λόγω διάταξθ αποτελεί μεταβατικι διάταξθ από το προγενζςτερο κακεςτϊσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςτο ωσ-λεγόμενο νζο 
κακεςτϊσ που ειςάγει το Άρκρο 105 του Ν.4504/2017 και θ οποία ςκοπό ζχει τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 
μετάβαςθσ προσ το νζο ςφςτθμα και τθν αςφάλεια δικαίου των υποκειμζνων του νόμου. 

Τπό τισ παραδοχζσ των ωσ άνω, περί ιςχφοσ των εν κζματι ςυμβάςεων, θ ςυμβατικι διάρκεια των δφο 
ςυμβάςεων λιγει τθν 29θ Ιουλίου 2019. υνεπϊσ ωσ εκείνο το χρονικό ςθμείο, οι διατάξεισ του Άρκρου 
105 του Ν.4504/2017 δεν καταλαμβάνουν τισ εν λόγω ςυμβάςεισ, οι οποίεσ ςυνεχίηουν να ιςχφουν και να 
αναπτφςςουν πλιρωσ τα ζννομα αποτελζςματά τουσ. Ωςτόςο, δζον όπωσ θ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. λάβει όλεσ τισ 
προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα ςυμμόρφωςθ με το νζο κεςμικό πλαίςιο 
διαχείριςθσ αποβλιτων, ϊςτε να βρίςκεται εγκαίρωσ εισ κζςθ να εφαρμόςει το νζο πλαίςιο από τθν 30θ 
Ιουλίου 2019. 

Επειδι, θ προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ απολαμβάνει ςυνταγματικοφ επιπζδου 
προςταςίασ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ και για τθν οποία λαμβάνεται προλθπτικά μζριμνα δίχωσ να 
αναμζνεται να επζλκουν τυχόν δυςμενείσ ςυνζπειεσ που υποβακμίηουν το περιβάλλον. 

Επειδι, θ υπθρεςία παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων αποτελεί τθν 
υπθρεςία που μετουςιϊνει ςτουσ λιμζνεσ τθν υποχρζωςθ προςταςίασ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

Επειδι, θ Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ αποτελεί τον υπεφκυνο και αρμόδιο φορζα για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ  
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του 
και οφείλει να ενεργεί προλθπτικά όςον αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ. 

Επειδι, θ Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ αποτελεί ζναν εκ των 25 λιμζνων τθσ Ελλάδοσ που ζχει ενταχκεί ςτουσ λιμζνεσ του 
Διευρωπαϊκοφ Δικτφου Μεταφορϊν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1315/2013 και ωσ εκ τοφτου 
τυγχάνει εφαρμογισ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 352/2017. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

α) Οι ςυμβάςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ηγουμενίτςασ Α.Ε., ζχουν αρχίςει ατφπωσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τουσ, ιτοι τθν 29θ Ιουλίου 
2014. 

β) Η ςυμβατικι διάρκεια τθσ άτυπθσ παρατάςεωσ των δφο ςυμβάςεων λιγει τθν 29θ Ιουλίου 2019. Μζχρι 
το προαναφερκζν χρονικό ορόςθμο, οι διατάξεισ του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017 δεν καταλαμβάνουν 
τισ εν λόγω ςυμβάςεισ, οι οποίεσ ςυνεχίηουν να ιςχφουν και να αναπτφςςουν πλιρωσ τα ζννομα 
αποτελζςματά τουσ. 
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γ) Δζον όπωσ θ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προβεί ςε όλεσ τισ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ για τθν ζγκαιρθ και 
προςικουςα ςυμμόρφωςθ με το νζο εκνικό και ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ αποβλιτων, ιτοι 
το άρκρο 105 Ν. 4504/2017 και Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/352, ϊςτε να βρίςκεται εισ κζςθ να εφαρμόςει το 
πλαίςιο του Άρκρου 105 του Ν.4504/2017 από τθν 30θ Ιουλίου 2019. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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