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ΔΕΜEΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 35η
Περί υπηρεςιών ευκολιών υποδοχήσ ςτερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων για τη
θαλάςςια περιοχή του Δημοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Πφργου
Σθν 24θ Μαΐου 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 Παναγιϊτθ –
Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ (Η.Δ.). Η απόφαςθ ζκδοςθσ τθσ παροφςασ οδθγίασ ελιφκθ κατόπιν
εξζταςθσ του 8ου Θζματοσ τθσ Η.Δ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
5. Γεωργίου Βαςίλειοσ
6. Γρίνοσ πυρίδων
7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία
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ΚΟΠΟ
κοπόσ τθσ παροφςθσ οδθγίασ αποτελεί θ επεξιγθςθ και εξειδίκευςθ των αρχϊν που κζτει θ
απόφαςθ τΕ 177/2018 και οι αποφάςεισ Ρ.Α.Λ. 57/2018 και 59/2018 ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ
διαχείριςθσ και ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων και θ
παροχι υποδείξεων περί των ςφννομων πρακτικϊν παροχισ των εν λόγω υπθρεςιϊν ςτο
Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Πφργου (εφεξισ Δ.Λ.Σ. Πφργου).
ΙΣΟΡΙΚΟ
1) τισ 17/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 419/18.07.17) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι, τθσ
Ενϊςεωσ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ (εφεξισ ΕΕΚΦΝ) προσ τον
Πρόεδρο του Δ.Λ.Σ. Πφργου, με τθν οποία ενθμερϊκθκε θ Αρχι για φερόμενθ αναμόρφωςθ
των τιμολογίων «…με αποτζλεςμα να αυξάνονται τα τζλθ ςε αςυνικιςτα-εξωφρενικά ποςά
από 100% ζωσ 3.000%...» των εν κζματι υπθρεςιϊν και παρακαλείται(Δ.Λ.Σ. Πφργου) «…όπωσ
μθν προχωριςετε ςτθν εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ, επανεξετάηοντασ το κζμα…».
2) τισ 13/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 483/13.10.17) εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ το Δ.Λ.Σ.
Πφργου, με τθν οποία, ςτα πλαίςια ερεφνθσ τθσ Αρχισ ςε λιμενικζσ υπθρεςίεσ παραλαβισ και
διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου, εηθτικθςαν από το Δ.Λ.Σ. Πφργου:
i)

Αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ για τον τρόπο υπολογιςμοφ του φψουσ των
τελϊν που επιβάλλονται ςτον λιμζνα αρμοδιότθτάσ του Δ.Λ.Σ. Πφργου, για τα υγρά και
ςτερεά απόβλθτα που παράγονται από τα πλοία ξεχωριςτά για εκάςτθ κατθγορία
αποβλιτων, για τα τελευταία τρία (3) ζτθ, ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 8111.1/41/09.

ii) χζδια παραλαβισ και Διαχείριςθσ τερεϊν και Τγρϊν Αποβλιτων που διακζτει το Δ.Λ.Σ.
Πφργου και βρίςκονται εν ιςχφ ςε θλεκτρονικι μορφι και ζντυπθ μορφι.
3) τισ 23/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 762/24.11.17) εςτάλθ προσ τον Πρόεδρο τθσ Ρ.Α.Λ.
επιςτολι, τθσ ΕΕΚΦΝ με τθν οποία ετίκετο εκ νζου το ηιτθμα, τθσ ανωτζρω (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ
419/18.07.17) επιςτολισ,για τθν προςικουςα διερεφνθςι του.
4) τισ 04/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 586/04.12.17)εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ τθν ΕΕΚΦΝ
με τθν οποία ενθμερϊνει ότι θ Ρ.Α.Λ. ευρίςκεται ςε διαδικαςία διερεφνθςθσ και ςυλλογισ
ςτοιχείων του εν λόγω κζματοσ.
5) τισ 19/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 19/19.01.18), ςε ςυνζχεια τθσ από 13.10.2017
προαναφερκείςασ επιςτολισ Ρ.Α.Λ. προσ Δ.Λ.Σ. Πφργου και φςτερα από ςυνεχείσ
τθλεφωνικζσ οχλιςεισ, εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ το Δ.Λ.Σ. Πφργου με τθν οποία
εηθτικθςαν εκ νζου τα ανωτζρω ςτοιχεία και τονίςκθκε θ υποχρζωςθ του Δ.Λ.Σ. Πφργου,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 112-114 του Ν.4389/2016, και τθν άμεςθ απάντθςθ,
κακϊσ είχε παρζλκει προ πολλοφ το εφλογο χρονικό περικϊριο απάντθςθσ.
6) Σο Δ.Λ.Σ. Πφργου ουδζποτε ανταποκρίκθκε ςτισ επιςτολζσ τθσ Ρ.Α.Λ. και ζωσ ςιμερα δεν ζχει
απαντιςει ι αποςτείλει τα ωσ άνω αιτοφμενα ςτοιχεία.
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ΔΕΜΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1/2018
H προςταςία του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ απολαμβάνει
ςυνταγματικοφ επιπζδου προςταςίασ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ και δια τθν οποία λαμβάνεται
προλθπτικά και καταςταλτικά μζριμνα, δίχωσ να αναμζνεται να επζλκουν τυχόν δυςμενείσ
ςυνζπειεσ που υποβακμίηουν το περιβάλλον. Η υπθρεςία παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων
και καταλοίπων φορτίου πλοίων αποτελεί τθν υπθρεςία που μετουςιϊνει ςτουσ λιμζνεσ τθν
υποχρζωςθ προςταςίασ του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ.
Σο Δ.Λ.Σ. Πφργου αποτελεί τον υπεφκυνο και αρμόδιο φορζα για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςτθν περιοχι
αρμοδιότθτάσ 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. H μθ φπαρξθ οικονομοτεχνικισ - κοςτολογικισ μελζτθσ από πλευράσ του Δ.Λ.Σ.
Πφργου επί των τελϊν δφναται να οδθγιςει ςε ακφρωςθ τθσ όποιασ ι όποιων διοικθτικϊν
πράξεων, ι οιονδιποτε άλλων πράξεων, περιβλθκοφν τα τζλθ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων
και καταλοίπων φορτίου πλοίων, δθμιουργϊντασ κατά αυτό τον τρόπο κενό δικαίου και ουςιϊδθ
προβλιματα ςτθν παροχι τθσ εν λόγω, ιδιαιτζρωσ ευαίςκθτθσ για το περιβάλλον και τθν
λειτουργία του λιμζνα, υπθρεςίασ.
Εν όψει των ανωτζρω και ιδίωσ τθσ μθ αποςτολισ ςτοιχείων από το Δ.Λ.Σ. Πφργου,
υποδεικνφουμε όπωσ αυτό διενεργιςει επίκαιρθ οικονομοτεχνικι - κοςτολογικι μελζτθ, θ οποία
κα αιτιολογεί και τεκμθριϊνει επαρκϊσ το κόςτοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ για όλεσ τισ
περιπτϊςεισ τιμολόγθςθσ και τθν τυχόν αναπροςαρμογι του, ςφμφωνα i) με το ςτοιχείο τθσ
ανταποδοτικότθτασ που διζπει το τζλοσ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίων και ii) το αιτιολογικό τθσ απόφαςθσ 177/2018 τΕ και υποβολι του ςυνόλου του
φακζλου ςτα αρμόδια όργανα για τισ περαιτζρω νόμιμεσ και δζουςεσ ενζργειζσ τουσ, κακότι:
i.

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 Συμβάςεων 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, Συμβάςεισ Παραχϊρθςθσ…».

ii. φμφωνα με το Άρκρο 24 παρ. 1 περ. 1 του υντάγματοσ «Η προςταςία του φυςικοφ και
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ και δικαίωμα του κακενόσ. Για
τθ διαφφλαξι του το Κράτοσ ζχει υποχρζωςθ να παίρνει ιδιαίτερα προλθπτικά ι
καταςταλτικά μζτρα ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ αειφορίασ». Ήτοι, το φυςικό και το πολιτιςτικό
περιβάλλον ζχει αναχκεί ςε αυτοτελζσ ζννομο αγακό, προςτατευόμενο από τθν Πολιτεία. ε
αυτό το πλαίςιο, το ίδιο το φνταγμα προβλζπει ρθτά τθν υποχρζωςθ αυτι.
iii. Η υποχρζωςθ αυτι αναφζρεται μεν με αρχικό αποδζκτθ το Κράτοσ. Ωςτόςο το Κράτοσ
ενεργεί τόςο ςε επίπεδο κεντρικισ όςο και ςε επίπεδο περιφερειακισ-τοπικισ διοίκθςθσ.
Επομζνωσ περιλαμβάνει κάκε φορζα του ευρφτερου δθμοςίου τομζα.
iv. 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 Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ και διζπεται
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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».
v. Οι Ο.Λ. Α.Ε. και τα Λιμενικά Σαμεία 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. και τα Λιμενικά Σαμεία 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.
vi. Οι εν λόγω παρεχόμενεσ από τουσ αναδόχουσ υπθρεςίεσ καλφπτονται από ανταποδοτικό
τζλοσ το οποίο καταβάλλεται από τουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν, του εκάςτοτε λιμζνοσ.
vii. Δια τθσ αποφάςεωσ 177/2018 του Β’ τμιματοσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ ακυρϊκθκε
εν μζρει θ 3122.3-2.1/7842/2017 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Ζγκριςθ τελϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ υγρϊν-ςτερεϊν
αποβλιτων πλοίων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Καβάλασ Α.Ε.» και ειδικότερα ωσ προσ
το Άρκρο 3 παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και Άρκρο 4 παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1 περ. 1.
viii. το αιτιολογικό τθσ ανωτζρω αποφάςεωσ του τΕ, παρ. 8 και 9, αναφζρονται τα ακόλουκα:
«8. Επειδι, εξάλλου, θ απόφαςθ για τον κακοριςμό ανταποδοτικϊν τελϊν, όπωσ είναι το
κατά τθν προπαρατεκείςα 8111.1/41/2009 ΚΥΑ ζνδικο τζλοσ, θ επιβολι του οποίου
προβλζπεται προσ αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν των παρεχομζνων από τισ λιμενικζσ
εγκαταςτάςεισ υπθρεςιϊν παραλαβισ, επεξεργαςίασ και τελικισ διακζςεωσ των
παραγομζνων ςε πλοία αποβλιτων, ελζγχεται από τθσ απόψεωσ τθσ υπάρξεωσ μίασ, κατά
προςζγγιςθ, αναλογικισ ςχζςεωσ μεταξφ προβλεπομζνων εςόδων και εξόδων των ςχετικϊν
υπθρεςιϊν, θ υποχρζωςθ δε καταβολισ του τζλουσ οφτε τθν πραγματικι χρθςιμοποίθςθ τθσ
υπθρεςίασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ προχποκζτει κατ’ ανάγκθν οφτε τθν ακριβι
αντιςτοιχία μεταξφ φψουσ τζλουσ και κόςτουσ παρεχομζνθσ υπθρεςίασ, αφοφ αρκεί απλϊσ θ
δυνατότθτα (ετοιμότθτα) παροχισ τθσ υπθρεςίασ και θ κατ’ αρχιν κάλυψθ των δαπανϊν τθσ
από το τζλοσ που καταβάλλουν οι χριςτεσ τθσ. Για τθν διενζργεια του ωσ άνω ελζγχου περί
τθν ςυνδρομι του ςτοιχείου τθσ «ανταποδοτικότθτασ» απαιτείται θ ςχετικι κανονιςτικι
απόφαςθ να αιτιολογείται επαρκϊσ, είτε ςτο κείμενό τθσ είτε με αναφορά ςτα ςτοιχεία που
τθν ςυνοδεφουν, με τθν παράκεςθ, εν όψει επικαίρων διαπιςτϊςεων και ςυγκεκριμζνων,
αναγομζνων ςτο ζτοσ, ςτο οποίο αφορά θ απόφαςθ κακοριςμοφ, ςτοιχείων, των
προβλεπομζνων εςόδων και εξόδων για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, κατά τον χρόνο, ςτον
οποίο αφορά θ απόφαςθ αυτι (πρβλ. ΣτΕ 2340/2017, 550, 343/2016, 60/2010 επταμ.,
3184/2008 επταμ.)».
«9. Επειδι, ςτο προοίμιο τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ μνθμονεφονται θ 3122.301.01/20763/17-5-2015 «απόφαςθ» του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν,
Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ περί εγκρίςεωσ του Σχεδίου Παραλαβισ και Διαχειρίςεωσ
Αποβλιτων των πλοίων που καταπλζουν ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ αρμοδιότθτασ τθσ
«......» κακϊσ και το ../7-1-2015 ζγγραφο, με το οποίο θ εν λόγω εταιρεία είχε αποςτείλει ςτο
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου, μεταξφ άλλων, τθν ./19θ ςυνεδρ./6-10-2014 πράξθ του
Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου περί εγκρίςεωσ των Τιμολογίων Παραλαβισ και Διαχειρίςεωσ
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Αποβλιτων των ωσ άνω πλοίων με περιεχόμενο ταυτόςθμο με αυτό τθσ προςβαλλομζνθσ
αποφάςεωσ. Οφτε, όμωσ, ςτο ςϊμα τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ οφτε ςε κάποιο από τα
ωσ άνω ζγγραφα, ςτα οποία αυτι παραπζμπει, οφτε ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ δικογραφίασ που
απεςτάλθςαν ςτο Δικαςτιριο υφίςταται οιοδιποτε ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι
για τον κακοριςμό των ενδίκων τελϊν ελιφκθ υπ’ όψιν κακ’ οιονδιποτε τρόπο το κόςτοσ
παροχισ των επιμάχων υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχειρίςεωσ των αποβλιτων που
παράγονται ςε πλοία καταπλζοντα ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ «Ο.Λ.ΚΕ.», εφ’ όςον ςε
κανζνα από τα ωσ άνω ςτοιχεία του φακζλου δεν παρατίκενται, και μάλιςτα ενόψει
επικαίρων διαπιςτϊςεων, ςχετικά οικονομικά μεγζκθ, από τα οποία να καταδεικνφεται εν
προκειμζνω θ φπαρξθ μιασ κατά προςζγγιςθ αναλογικισ ςχζςεωσ εςόδων και εξόδων και,
ςυνακολοφκωσ, το ςυμβατό τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιλογισ του κανονιςτικοφ νομοκζτθ προσ τθν
αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ».
ix. φμφωνα με το αιτιολογικό τθσ 177/2018 αποφάςεωσ του Βϋ τμιματοσ του τΕ απαιτείται θ
ςχετικι κανονιςτικι απόφαςθ επιβολισ των τελϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων
και καταλοίπων φορτίου πλοίων να αιτιολογείται επαρκϊσ ςχετικά με τθ ςυνδρομι του
ςτοιχείου τθσ «ανταποδοτικότθτασ», παράλλθλα δε, να προκφπτει ότι για τον κακοριςμό των
ενδίκων τελϊν ελιφκθ υπ’ όψιν κακ’ οιονδιποτε τρόπο το κόςτοσ παροχισ των εν λόγω
υπθρεςιϊν.
x. Ανάλογθ υποχρζωςθ αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ ςχετικά με τθ ςυνδρομι του ςτοιχείου τθσ
«ανταποδοτικότθτασ» του φψουσ του τζλουσ ςυλλογισ και διαχείριςθσ αποβλιτων υπζχουν
και τα Λιμενικά Σαμεία.
xi. Από τθν ζρευνα που πραγματοποίθςε θ Ρ.Α.Λ. ςτον κόμβο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, βρικε τθν υπ’ αρικμ.
πρωτ. 1850/05.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΩΡ4ΟΛΚΑ-Λ0Ν) προμικεια απευκείασ ανάκεςθσ για τισ
υπθρεςίεσ ευκολιϊν υποδοχισ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων, και τθν υπ’ αρικμ. 159/08.09.2017 Απόφαςθ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. Πφργου (ΑΔΑ:
ΩΩΑΟΛΚΑ-1ΛΩ), περί εγκρίςεωσ των τελϊν ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, από τθ μελζτθ
των οποίων ουδεμία αιτιολόγθςθ υφίςταται ςχετικά με τθ ςυνδρομι του ςτοιχείου τθσ
ανταποδοτικότθτασ ι διαφαίνεται να ελιφκθ υπ’ όψιν κακ’ οιονδιποτε τρόπο το κόςτοσ
παροχισ των εν λόγω υπθρεςιϊν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.
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