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Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail :  info@raports.gr  

                                                      ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ  Ρ.Α.Λ. 
     41θ  Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  /8.1.2016 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Ζγγραφο εταιρείασ Σεχνικισ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ με   

αρικμ.πρωτ. ΡΑΛ  630/3.11.2015 ςχετικά με τθν διαδικαςία 
Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων Πλοίων. 

 
τισ 8 Ιανουαρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00 ςτο Λαφριο, ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Σεχνολογικοφ Πολιτιςτικοφ Πάρκου Λαυρίου του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου, ςυνιλκαν ςτθ 41θ 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 Πρόεδροσ 

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. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου 

9. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

Ουδείσ.  

Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 

Ειςθγιτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ για το ζγγραφο τθσ εταιρείασ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε. με αρικμ. πρωτ. τθσ 

584/30.10.2015 προσ τον κ. Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με 

κοινοποίθςθ προσ τθν Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 630/3.11.2015). το ζγγραφο τθσ 

θ εταιρεία αναφζρει ότι κατά τθ διαδικαςία των προκθρφξεων των ςχετικϊν 

με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων διαγωνιςμϊν δεν τθροφνται οι 

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτα εγκεκριμζνα και ςε ιςχφ χζδια 

Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων. Ειδικότερα κζτει δφο ηθτιματα:  

α) τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ των νζων διακθρφξεων ηθτείται εξοπλιςμόσ   

πολλαπλάςιοσ από αυτόν που προδιαγράφεται ςτο εκάςτοτε 

εγκεκριμζνο χζδιο Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων.   

β)  Δεδομζνου ότι δεν προβλζπεται υπογραφι πρωτοκόλλου εγκατάςταςθσ 

αναδόχου αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να χρθςιμοποιείται από τον 

ανάδοχο ο ίδιοσ εξοπλιςμόσ ςτουσ διάφορουσ διαγωνιςμοφσ.  

φμφωνα δε με τθν καταγγζλλουςα, τα προαναφερόμενα οδθγοφν ςε 

μονοπϊλθςθ τθσ αγοράσ και προκαλοφν ςθμαντικι οικονομικι ηθμιά για τουσ 

Οργανιςμοφσ Λιμζνων και το Ελλθνικό Δθμόςιο.  

Ο Πρόεδροσ με ζγγραφο του ανζκεςε ςτθν Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ 

τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ επί των παραπάνω, θ οποία υποβλικθκε με 

το ζγγραφο τθσ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 2/4.1.2016 (Βλ. ςυνθμμζνο) και 

διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ 

μεταξφ των Μελϊν, δόκθκαν επεξθγιςεισ και κρίκθκε ομόφωνα, ότι θ υπό 

εξζταςθ αναφορά εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ. 

Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(εκτόσ τησ οριςθείςασ Ειςηγήτριασ, η οποία απζχει από την ψηφοφορία για το 
θζμα, ςφμφωνα με το άρθρο 43, παρ.5, εδ.β΄ του Ν.4150/2013) 

 Οι προκθρφξεισ από φορείσ διοίκθςθσ λιμζνων για διαγωνιςμοφσ 
διαχείριςθσ αποβλιτων κα πρζπει να ηθτοφν από τουσ υποψθφίουσ 
αναδόχουσ να διακζτουν  για κάκε διαγωνιςμό τον εξοπλιςμό, ο  
οποίοσ περιγράφεται ςτο εγκεκριμζνο και ςε ιςχφ χζδιο Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων τουσ. 
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  Επίςθσ οι φορείσ διοίκθςθσ λιμζνων κα πρζπει να διαςφαλίηουν, ότι ο 
εν λόγω απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ κα χρθςιμοποιείται αδιαλείπτωσ 
για τισ παρεχόμενεσ ςτον λιμζνα τουσ υπθρεςίεσ παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων. 

  

 
Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 
 
 

Κακ. Κ. Ι. Μουτηοφρθσ  
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