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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Ρ.Α.Λ.
42θ  Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η /29.1.2016
ΘΕΜΑ 6ο : χζδιο παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων που καταπλζουν
ςτουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτασ του Λιμενικοφ Σαμείου Νομοφ Χανίων (Ειςθγθτισ: κ. Γ.
Παπαδόπουλοσ)-υνζχεια ςυηιτθςθσ
τισ 29 Ιανουαρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00, ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ ςυνιλκαν ςτθ 42θ υνεδρίαςι τουσ τα
Μζλθ τθσ αυτοτελοφσ δθμόςιασ υπθρεςίασ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.),
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 Σριαντάφυλλου
4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου
5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου
6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου
7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου
8. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ :
1. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ

Μζλοσ
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Ο Πρόεδροσ αναφζρει ςτα Μζλθ, ότι το Λιμενικό Σαμείο Χανίων (Λ.Σ.Ν.Χ.) με το
ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 685/07.12.2015, γνϊριςε ςτθ Ρ.Α.Λ. τα αφορϊντα
το χζδιο Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων Πλοίων που καταπλζουν ςτουσ
λιμζνεσ αρμοδιότθτοσ του, το οποίο χζδιο υποβλικθκε ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ςτισ 15.04.2015 και ζκτοτε εκκρεμεί θ ζγκριςθ του.
Με το ίδιο ζγγραφο του το Λ.Σ.Ν.Χ. κζτει προσ τθν Ρ.Α.Λ. το ερϊτθμα κατά πόςον
είναι δυνατι θ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου παραλαβισ και
διαχείριςθσ αποβλιτων του χωρίσ τθν φπαρξθ του εγκεκριμζνου χεδίου,
λαμβάνοντασ υπόψθ ‘’…ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν ςυμβάςεισ μεταξφ
του Λ.Τ.Ν.Χ. και αναδόχων για την παραλαβή και διαχείριςη αποβλήτων πλοίων’’.
Ο Πρόεδροσ με το ζγγραφο του με αρικμ.πρωτ. ΡΑΛ 612/7.12.2015 ανζκεςε ςτον
Ειςθγθτι κ. Γ. Παπαδόπουλο τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ
ειςιγθςθσ. Ο Ειςθγθτισ τθν υπζβαλε με το ζγγραφο του με αρικμ.πρωτ. Ρ.Α.Λ.
35/25.1.2016. Η ειςιγθςθ διανεμικθκε ςτα Μζλθ.
Ο Ειςθγθτισ ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ του. Ακολοφκθςε διαλογικι
ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν
ότι το υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με το
ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ του Ειςθγθτι.

Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ.
ΓΝΩΜΟΔΟΣΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
(εκτόσ του οριςθζντοσ Ειςηγητή, ο οποίσ απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα,
ςφμφωνα με άρθρο 43, παρ.5 εδ.β΄ του Ν.4150/2013)
1.
Παγία αρχι τθσ Ρ.Α.Λ. είναι ότι θ προκιρυξθ ενόσ διαγωνιςμοφ για τθν
παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων πλοίων από τον φορζα διαχείριςθσ ενόσ
λιμζνα κα πρζπει να γίνεται με βάςθ το υπάρχον εγκεκριμζνο και ςε ιςχφ χζδιο
Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων Πλοίων του υπόψθ φορζα, το οποίο κα
πρζπει να προςαρτάται ςτθ διακιρυξθ.
2.
Οι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων υποχρεοφνται να ςυντάςςουν εγκαίρωσ και
υποβάλλουν προσ ζγκριςθ τα χζδια Π.Δ.Α.Π.
3.
Οι διαδικαςίεσ ελζγχου, διόρκωςθσ, ζγκριςθσ υποβλθκζντων χεδίων
Π.Δ.Α.Π. από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρϊνονται ςε ςφντομο
χρόνο, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ διενζργεια διαγωνιςμϊν.
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4.
φμφωνα με το Άρκρο 41 του Ν.4256/2014 είναι δυνατι θ ζνταξθ ενόσ
λιμζνα, ο οποίοσ δεν διακζτει χζδιο εγκεκριμζνο και ςε ιςχφ, ςε χζδιο άλλου
λιμζνα. Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ζχει προτείνει δια τθσ
Διεφκυνςθσ Λιμενικϊν Τπθρεςιϊν του τθν ζνταξθ του Λιμενικοφ Σαμείου Νομοφ
Χανίων ςτο χζδιο του Οργανιςμοφ Λιμζνα Ηρακλείου Α.Ε. Η ζνταξθ αυτι κα
αποτελοφςε λφςθ, εάν ςτο χζδιο του Ο.Λ.Η. υπιρχε τζτοια πρόβλεψθ, διαφορετικά
κα υπάρξει πρόςκετθ κακυςτζρθςθ. Επιπρόςκετα, εξ όςων γνωρίηει θ Ρ.Α.Λ., δεν
υπάρχει ακόμα εγκεκριμζνο χζδιο για τον Λιμζνα Ηρακλείου.
5.
Η φπαρξθ ςυμβάςεων μεταξφ ενόσ φορζα διαχείριςθσ λιμζνα και αναδόχων
για τθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων πλοίων προχποκζτει τθ διενζργεια και
κατακφρωςθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ. Θα αποτελοφςε παράδοξο να προχπάρχει
ο ανάδοχοσ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ δεδομζνου ότι μζςω αυτοφ γίνεται
θ επιλογι του.
Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ.

Κακ. Κ. Ι. Μουτηοφρθσ

