Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Έκθεση Πεπραγμένων 2017

Παράρτημα Γ: Αποφάσεις – Γνωμοδοτήσεις 2017

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς το έτος)

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 14η
ΘΕΜΑ 4ο: Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής
Αποβλήτων και
Καταλοίπων
Φορτίων των Πλοίων που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή
Αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.-Εισηγήτρια: κα Α.
Μακρυγιάννη
Στις 13 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 14η Συνεδρίασή τους
στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της Καθ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να
λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριαντάφυλλου
4. Μακρυγιάννη Αφροδίτη-Ευαγγελία του Σταματίου
5. Βαλλεράς Κρίτων-Αθανάσιος του Στεφάνου Μέλος
6. Σέργη Αντωνία του Ιακώβου
7. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
8. Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΡΤΙΑ
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Χρέη γραμματέως εκτελεί η Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΣΙΟΥΠΛΗ Σ.

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ενημερώνει τα Μέλη, ότι ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. (για
συντομία: Ο.Λ.Η.) απέστειλε στην Ρ.Α.Λ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 231/29.11.2016 και
θέμα τον σε εξέλιξη ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό «Παροχή Ευκολιών Υποδοχής Στερεών
Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή
Αρμοδιότητας Ο.Λ.Η. Α.Ε.». Στο έγγραφο αναφέρεται, ότι από το 2008 δεν είχε διεξαχθεί νέος
διαγωνισμός και ότι ο εγκατεστημένος από τότε ανάδοχος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες
του με διαδοχικές παρατάσεις. Ο Ο.Λ.Η. εκθέτει δύο δυνατότητες κάλυψης των αναγκών του
με ανάδοχο, έως ότου ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός και ζητά την άποψη της Ρ.Α.Λ.,
ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα. Οι
προτεινόμενες δύο δυνατότητες είναι: είτε να διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός, είτε να γίνει
απευθείας ανάθεση για ποσό έως 20.000€, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τις
τρείς εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του 2015, ο οποίος όμως δεν είχε
ολοκληρωθεί. Με τις δύο δυνατότητες, όπως αναφέρεται στο έγγραφο «…. δεν
παρεμποδίζεται η διενέργεια νέου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και παράλληλα
διασφαλίζεται επαρκής χρόνος από τυχόν καθυστερήσεις που θα ανακύψουν, καθώς μπορεί
να υπάρχει νόμιμα νέος ανάδοχος, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διεθνούς
διαγωνισμού με ανακήρυξη και εγκατάσταση αναδόχου…».
Ερωτήματα για το ίδιο θέμα είχαν τεθεί από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και τον Ιούλιο 2016. Ο Πρόεδρος
του με έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 35/7.7.2016 είχε ζητήσει τότε τις απόψεις και
κατευθύνσεις της Ρ.Α.Λ. Σε απάντηση του η Ρ.Α.Λ. είχε εκδώσει στις 12.9.2016 την ΑΠΟΦΑΣΗ
6/2016 (ΑΔΑ:6ΣΜΡ4653ΠΩ-ΒΛΩ) με την οποία ζητούσε, πέραν του πρόχειρου διαγωνισμού
που θα γινόταν τότε, ο Ο.Λ.Η. να προχωρούσε άμεσα στην ολοκλήρωση του νέου ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισμού. Όμως, όπως αναφέρει στο σημερινό έγγραφο του ο Ο.Λ.Η., η έγκριση
διακήρυξης του πρόχειρου αυτού διαγωνισμού είχε προγραμματιστεί για τις 9.11.2016, αλλά
λόγω ενστάσεων από ΤΑΙΠΕΔ, που είναι ο μοναδικός μέτοχος του Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν είχε ληφθεί
απόφαση.
Με το με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 179/1.12.2016 έγγραφό του ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ανέθεσε στην
Εισηγήτρια κα Α. Μακρυγιάννη την μελέτη του θέματος και την υποβολή γραπτής εισήγησης.
Η εισήγηση υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 258/14.12.2016 έγγραφο της
Εισηγήτριας και διανεμήθηκε στα Μέλη.
Η Εισηγήτρια ανέπτυξε προφορικώς την υποβληθείσα εισήγηση. Ακολούθησε διαλογική
συζήτηση μεταξύ των Μελών και δόθηκαν επεξηγήσεις.
Ομόφωνα τα Μέλη έκριναν ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της Εισηγήτριας, το υπό εξέταση
θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. α΄ και β΄ του Ν.
4389/2016.

Ακολούθησε ψηφοφορία για την λήψη απόφασης, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο
αποτέλεσμα:
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Υπέρ της αναγραφόμενης στη συνέχεια απόφασης εψήφισαν οι:
(1) Κ. Μουτζούρης, Πρόεδρος
(2) Δ. Μπαντιάς, Αντιπρόεδρος
(3) Α. Μακρυγιάννη, Εισηγήτρια
(4) Α. Σέργη, Μέλος
(5) Π. Αμούργης, Μέλος
(6) Κ.-Α. Βαλλεράς, Μέλος



Κατά της Απόφασης, με τα σκεπτικά που παρατίθενται στη συνέχεια, εψήφισαν οι:
(1) Γ. Παπαδόπουλος, Εισηγητής
(2) Κ. Χλωμούδης, Μέλος.

Συνεπώς ελήφθη η παρακάτω κατά πλειοψηφία απόφαση:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
Οι Φορείς Διαχείρισης Λιμένων οφείλουν να ολοκληρώνουν τις νόμιμες διαδικασίες
προκήρυξης διαγωνισμών για ανάθεση παροχής υπηρεσιών, όπως η διαχείριση υγρών και
στερεών αποβλήτων, η φύλαξη τους κ.α. εγκαίρως και πριν λήξει ο χρόνος της προηγούμενης
σύμβασης ανάθεσης, ώστε να μην παρατηρείται κενό στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. πρέπει να ολοκληρώσει άμεσα τον σε
εκκρεμότητα Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Η Ρ.Α.Λ υπογραμμίζει, ότι ο Ο.Λ.Η., σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β΄412/6.3.2009), υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλες λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής, ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, τα οποία συνήθως
χρησιμοποιούν τον λιμένα (Άρθρο 4) και την κατάρτιση σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων (Άρθρο 5). Με βάση τα ανωτέρω υφίσταται υποχρέωση εξασφάλισης υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων σε επάρκεια και εν παντί χρόνω. Η
υποχρέωση αυτή εμπίπτει στη σφαίρα του δημόσιου συμφέροντος. Οιαδήποτε διακοπή στην
παροχή της υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη διαδικασίας παράβασης κατά της
χώρας μας και επιβολή σοβαρών οικονομικών κυρώσεων.

Ο μειοψηφήσας Εισηγητής κ. Γ. Παπαδόπουλος αιτιολογεί την ψήφο του σύμφωνα με τα
κατωτέρω:
Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού είναι νόμιμη και επομένως η διοίκηση του
λιμένα μπορεί να προχωρήσει στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, παράλληλα
με την διαδικασία του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού.
Το μειοψηφήσαν Μέλος κ. Κ. Χλωμούδης αιτιολογεί την ψήφο του σύμφωνα με τα
κατωτέρω:
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Έχουν εξαντληθεί τα επιτρεπτά από το νόμο πλαίσια για επέκταση-παράταση του
διαγωνισμού.



Ο πρόχειρος διαγωνισμός, αν και η πλέον νόμιμη διαδικασία, δεν επιλύει το
πρόβλημα πέραν των δύο μηνών, εφ’ όσον εξελιχθεί ομαλά.



Ο σκοπός της νομοθεσίας είναι η προστασία του ‘’δημοσίου ενδιαφέροντος’’, σε
σχέση με την καλή λειτουργία των λιμένων.
Επομένως προτείνω ως την μόνη ενδεικνυόμενη λύση, της οποίας την ευθύνη έχει
αποκλειστικά ο Ο.Λ.Η., την παράταση της υφιστάμενης διαδικασία για 6 μόνον μήνες,
ώστε να εξελιχθεί ο Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτζούρης
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 17η
ΘΕΜΑ 5ο: Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο "ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ" – Εισηγήτρια κα Α. Μακρυγιάννη
Στις 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 17η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Καθ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριανταφύλλου
4. Μακρυγιάννη Αφροδίτη-Ευαγγελία του Σταματίου
5. Βαλλεράς Κρίτων-Αθανάσιος του Στεφάνου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
1. Σέργη Αντωνία του Ιακώβου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΣΙΟΥΠΛΗ Σ.
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Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ενημερώνει τα Μέλη, ότι ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. (για
συντομία: Ο.Λ.Η.) απέστειλε στην Ρ.Α.Λ. με το έγγραφο του με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ
118/28.2.2017 το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τo έργο
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ.
Με την επιστολή ζητήθηκαν οι απόψεις και παρατηρήσεις της ΡΑΛ, ώστε στη συνέχεια να
δημοσιευθεί ο εν λόγω διαγωνισμός.
Η Ρ.Α.Λ. ζήτησε από τον Ο.Λ.Η. το ισχύον Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων του,
το οποίο απεστάλη με το έγγραφο του με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 119/28.2.2017.
Με το με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 64/28.2.2017 έγγραφό του ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ανέθεσε στην
Εισηγήτρια κα Α. Μακρυγιάννη την μελέτη του θέματος και την υποβολή γραπτής εισήγησης.
Η εισήγηση υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 129/3.3.2017 έγγραφο της Εισηγήτριας
και διανεμήθηκε στα Μέλη.
Η Εισηγήτρια ανέπτυξε προφορικώς την υποβληθείσα εισήγηση της.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών και δόθηκαν επεξηγήσεις.
Ομόφωνα τα Μέλη έκριναν ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της Εισηγήτριας, το υπό εξέταση
θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. α΄ και β΄ του Ν.
4389/2016.
Ακολούθησε ψηφοφορία για την λήψη απόφασης, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο
αποτέλεσμα:


Υπέρ της αναγραφόμενης στη συνέχεια απόφασης εψήφισαν οι:
(1) Κ. Μουτζούρης, Πρόεδρος
(2) Δ. Μπαντιάς, Αντιπρόεδρος
(3) Γ. Παπαδόπουλος, Εισηγητής
(4) Α. Μακρυγιάννη, Εισηγήτρια
(5) Κ.-Α. Βαλλεράς, Μέλος
(6) Π. Αμούργης, Μέλος



Κατά της Απόφασης, με το σκεπτικό που παρατίθενται στη συνέχεια, εψήφισε ο:

(1) Κ. Χλωμούδης, Μέλος.

Συνεπώς ελήφθη η παρακάτω κατά πλειοψηφία απόφαση:
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων εξέτασε τα αποσταλέντα στις 28.2.2017 από τον Οργανισμό
Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η.) (α) Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ» και (β) το εγκεκριμένο ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ και διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις επί του
Σχεδίου Διακήρυξης :
1.

Η παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου από τα πλοία
αποτελεί υποχρέωση όλων των λιμένων προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η ύπαρξη αναδόχων αναδειχθέντων με νόμιμες διαδικασίες δημόσιου διαγωνισμού
είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ανάδειξή τους οφείλει να γίνεται εγκαίρως και πολύ
πριν τη λήξη του προηγούμενου διαγωνισμού, με μέριμνα των Φορέων Διαχείρισης των
Λιμένων.

2.

Το εγκεκριμένο και σε ισχύ Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων κάθε
λιμένα αποτελεί βασικό συστατικό των διαγωνισμών για Παραχώρηση Υπηρεσιών
Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων του και προσαρτάται στη Διακήρυξη.

3.

Για την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και την έγκαιρη και
απρόσκοπτη παροχή της σε όλα τα πλοία, που καταπλέουν στον λιμένα του Ηρακλείου,
ο Ο.Λ.Η. επέλεξε στο αποσταλέν Σχέδιο Διακήρυξης, ως κριτήριο επιλογής "το
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης στις αναφερόμενες τιμές". Η Ρ.Α.Λ. προκρίνει το
κριτήριο της "πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς", το οποίο
ενέχει και ποιοτική αξιολόγηση και περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

4.

Ο ελάχιστος εξοπλισμός και τα μέσα που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, επί ποινή
αποκλεισμού, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στις σελ. 42 και 43 του αποσταλέντος
Σχεδίου Διακήρυξης, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Τεχνικό Εξοπλισμό που
απαιτείται και περιγράφεται στη σελ. VI-10 του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης
Αποβλήτων Πλοίων που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Ο.Λ.
Ηρακλείου Α.Ε.

5.

Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει ο ίδιος τουλάχιστον διετή ίδια εμπειρία
σε έργα διαχείρισης και παραλαβής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων από πλοία,
όπως αναφέρεται στο αποσταλέν Σχέδιο Διακήρυξης ή να μπορεί να προστρέξει σε
δάνεια εμπειρία. Επομένως στις σελ. 42 & 43 του αποσταλέντος Σχεδίου Διακήρυξης η
σχετική παράγραφος πρέπει να διορθωθεί αναλόγως για να περιληφθεί η δάνεια
εμπειρία, η οποία πρέπει να τεκμηριούται από τον υποψήφιο.

6.

Ο υπεργολάβος, εάν ο ανάδοχος επιλέξει να έχει, πρέπει να τεκμηριώνει τα ποιοτικά
στοιχεία του για το συγκεκριμένο έργο, όπως απαιτείται και για τον υποψήφιο
ανάδοχο.
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7.

Στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του
αποσταλέντος Σχεδίου Διακήρυξης (σελ.43) πρέπει να συμπληρωθεί στην δεύτερη
απαίτηση, ότι ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει εμπειρία σε εργασίες παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων στερεών καταλοίπων από πλοία.

8.

Στα Παραρτήματα του εγκεκριμένου Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων
και Καταλοίπων από Πλοία που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. αναφέρονται συγκεκριμένες εταιρείες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
τεχνικού εξοπλισμού τους. Οι αναφορές αυτές πρέπει να απαλειφθούν από το Σχέδιο.

Το μειοψηφήσαν Μέλος κ. Κ.Χλωμούδης αιτιολογεί την ψήφο του σύμφωνα με τα κατωτέρω:
"Σύμφωνα με τις θέσεις της Ρ.Α.Λ., απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη
διαγωνισμού για την διαχείριση αποβλήτων στους λιμένες είναι η ύπαρξη εγκεκριμένου
και σε ισχύ Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια
περιοχή αρμοδιότητάς τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο
Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων το οποίο λήγει στις 11.3.2017. Αυτό
σημαίνει πως η προκήρυξη δεν θα συμπεριλαμβάνει το εν λόγω σχέδιο ή κάποιο
εγκεκριμένο.
Δεν μπορεί όμως να προκηρυχθεί διαγωνισμός χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο ως
βασικό συστατικό των διαγωνισμών για Παραχώρηση Υπηρεσιών Υποδοχής Αποβλήτων
και Καταλοίπων Φορτίων του και το οποίο να προσαρτάται στη Διακήρυξη.
Ένα δεύτερο στοιχείο αποτελεί η, κατά τη γνώμη μου, ερμηνεία του πρόσφατου
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017, για την οικονομική διαφάνεια στους λιμένες (και
καθόσον ο Ο.Λ.Η. αποτελεί ένα από τα πέντε εθνικά λιμάνια που εντάσσονται στις
προδιαγραφές του κανονισμού) δεν τεκμηριώνεται πουθενά από κάποιο στοιχείο του
Ο.Λ.Η., η επιλογή γιατί ΕΝΑΣ πάροχος στη συγκεκριμένη υπηρεσία".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτζούρης
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 20η
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου ‘’Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και
Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων’’.

Στις 25 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 20η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Καθ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριανταφύλλου
4. Μακρυγιάννη Αφροδίτη-Ευαγγελία του Σταματίου
5. Βαλλεράς Κρίτων-Αθανάσιος του Στεφάνου
6. Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου
7. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
1. Σέργη Αντωνία του Ιακώβου

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΣΙΟΥΠΛΗ Σ.
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Ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Λ. προβαίνει σε ανάγνωση του τελικού Σχεδίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, όπως έχει
βελτιωθεί με παρεμβάσεις Μελών υπό τον συντονισμό του.
Ομόφωνα τα Μέλη της Ρ.Α.Λ. εγκρίνουν τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ο οποίος θα προωθηθεί προς
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Άρθρο 112, παραγρ. 2, του Ν.
4389/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτζούρης
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 21η
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου ‘’ Κανονισμός Διερεύνησης Καταγγελιών
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων’’.

Στις 12 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 21η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Καθ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριανταφύλλου
4. Μακρυγιάννη Αφροδίτη-Ευαγγελία του Σταματίου
5. Βαλλεράς Κρίτων-Αθανάσιος του Στεφάνου
6. Σέργη Αντωνία του Ιακώβου
7. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
1. Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΣΙΟΥΠΛΗ Σ.
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Ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Λ. προβαίνει σε ανάγνωση του τελικού Σχεδίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, όπως έχει βελτιωθεί με
παρεμβάσεις Μελών υπό τον συντονισμό του.
Ομόφωνα τα Μέλη της Ρ.Α.Λ. εγκρίνουν τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ο οποίος θα προωθηθεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Άρθρο 112 παραγρ. 2 και Άρθρο 114, του Ν. 4389/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτζούρης
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 22η
ΘΕΜΑ 6ο : Υπηρεσίες από πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή για την υποστήριξη της ΡΑΛ
στη συμμόρφωση με τα συμπεράσματα της από 13.03.2017 Έκθεσης των
Ορκωτών Ελεγκτών
Στις 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 22η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη
2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου
7. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου
8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ
9. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα
10. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου
11. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος του Κλεάνθη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Ουδείς
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Επικελευστής Λ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Αφ.
Από ΘΕΜΑ 8 η κα ΦΑΤΟΥΡΟΥ Γ.
Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου της χρήσεως του έτους 2016 από τους
ορκωτούς λογιστές της Ρ.Α.Λ., στην οποία διαπιστώνονται αδυναμίες στο σύστημα
εσωτερικού ελέγχου, με κυρίαρχη την έλλειψη διπλογραφικού συστήματος. Επίσης,
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πληροφορεί τα Μέλη ότι ήδη υπάρχει ανάδοχος εταιρεία πληροφορικής (Απόφαση-θέμα 7ο,
Συνεδρίαση 21η/12-05-2017) για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία λογιστικού
συστήματος κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται την
ανάθεση συμβουλευτικού έργου μικρής κλίμακας (έως 350 Ευρώ) σε εσωτερικό
ελεγκτή/λογιστή προκειμένου η ΡΑΛ να αποκτήσει έναν οδικό χάρτη σε σχέση με τις
καταγεγραμμένες αδυναμίες και να υποστηριχθεί στην υπογραφή της σύμβασης με την
επιλεχθείσα εταιρεία πληροφορικής, η οποία θα εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία
διπλογραφικό σύστημα.
Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ομόφωνα ελήφθη η απόφαση υλοποίησης των
απαραιτήτων ενεργειών για την ανάθεση σε εσωτερικό ελεγκτή/λογιστή, συμβουλευτικού
έργου μικρής κλίμακας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 22η
ΘΕΜΑ 10ο : Έγγραφο προς την Ρ.Α.Λ. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Εισηγητής: κ. Κουφός
Στις 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 22η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη
2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου
7. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου
8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ
9. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα
10. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου
11. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος του Κλεάνθη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Ουδείς
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Επικελευστής Λ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Αφ.
Από ΘΕΜΑ 8 η κα ΦΑΤΟΥΡΟΥ Γ.
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Ο κ. Πρόεδρος κάνει αναφορά σχετικά με το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ο κ. Κουφός αναλύει την εισήγηση του.
Στις 09/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17) εστάλη στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) επιστολή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με θέμα «Συλλογή και
διαχείριση στερεών ή/και υγρών αποβλήτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου στους
Οργανισμούς Λιμένων» με την οποία ζητείται από την Ρ.Α.Λ., η συλλογή και αποστολή,
στοιχείων και απόψεων.
Στις 16/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 362/16.6.17) εστάλη προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού
επιστολή του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με συνημμένα στοιχεία και απόψεις. Στην επιστολή επίσης
αναφέρεται ότι τα τεθέντα στοιχεία και απόψεις θα συζητηθούν στην συνεδρίαση
22/26.6.2017 (θέμα 11), μετά από την κατάθεση γραπτής εισήγησης επί αυτών των δύο
Εισηγητών της Ρ.Α.Λ., στους οποίους ανετέθη. Αναλυτικά :
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αιτείται από την ΡΑΛ:






Πρακτικά από την πρώτη Διαβούλευση που διενεργήθηκε από την ΡΑΛ και έλαβε
χώρα στις 15.2.2017 στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Ο κ. Εισηγητής αναφέρει ότι
πραγματοποιείται συγκέντρωση και αποδελτίωση των σχετικών πρωτογενών
δεδομένων.
Λίστα / κατάσταση με τους υφιστάμενους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων ανά είδος αποβλήτου (στερεά και υγρά,
συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων) και ανά λιμένα της χώρας, που
βρίσκεται υπό τη διαχείριση Οργανισμού Λιμένων. Ο Εισηγητής αναφέρει ότι η
λίστα υφίσταται αλλά εκκρεμεί η τεκμηρίωση της. Επιπροσθέτως υπάρχει
διαγωνισμός σε εξέλιξη και ως εκ τούτου ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή.
Προτείνεται να αποσταλεί επιστολή από την Ρ.Α.Λ. προς τους 13 Οργανισμούς για
χορήγηση των σχετικών συμβάσεων.
α) Το εάν η έως τώρα εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάδειξης (δηλαδή, μέσω
διεξαγωγής διαγωνισμού) αναδόχου για την συλλογή και διαχείριση στερεών ή /
και υγρών αποβλήτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου τους και β) η ανάδειξη
ενός μόνο αναδόχου (αντί περισσοτέρων) επιβάλλονται από νομοθετικές
διατάξεις και, αν ναι, να παρατεθούν. Η απάντηση της Ρ.Α.Λ. στο πρώτο
υποερώτημα ήταν ότι η έως τώρα εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου
για την συλλογή και διαχείριση, είτε στερεών είτε υγρών είτε και για τις δύο
κατηγορίες μαζί, καταλοίπων από τους φορείς διαχείρισης λιμένων είναι μέσο
προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και αποτελεί διαδικασία σύμβασης
παραχώρησης υπηρεσίας. Η διαδικασία προβλέπεται από τους Νόμους: ι)
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ΦΕΚ Α’ 147.
ιι) 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σχέση με το β) οι
Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016 δεν περιέχουν πρόβλεψη για τον αριθμό των
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αναδόχων. Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την δημόσια υπηρεσία σε έναν ή
περισσότερους οικονομικούς φορείς και είναι αυτοί που καθορίζουν τους όρους
λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως ενδεικτικά, τις ανάγκες των χρηστών του
λιμένα, το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιμένα, τους τύπους των πλοίων
που καταπλέουν σε αυτόν, με την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
παροχής των υπηρεσιών και προστασία του περιβάλλοντος.
Το αν θεωρείται σκόπιμη την ανάδειξη από τους Οργανισμούς Λιμένων, του
παρόχου των ευκολιών υποδοχής με άλλη διαδικασία που τυχόν κριθεί πρόσφορη,
αντί της μέχρις σήμερα διεξαγωγής διαγωνισμού. (ενδεικτικά, με την δημιουργία
συστήματος αδειοδότησης του παρόχου/πολλαπλών παρόχων). Ο κ. Εισηγητής
αναφέρει ότι σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία για την παραχώρηση δημόσιας
υπηρεσίας προβλέπεται διαγωνιστική διαδικασία για την υποδοχή και διαχείριση
αποβλήτων.
Το αν έχει δεχθεί καταγγελίες ή/και διαμαρτυρίες/αναφορές σχετικά: α) με τυχόν
ανταγωνιστική διάρθρωση – λειτουργία του υφιστάμενου καθεστώτος ανάδειξης
αναδόχων συλλογής και διαχείρισης στερεών ή/και υγρών αποβλήτων πλοίων και
των καταλοίπων φορτίου τους, ή/και β) με την τιμολόγηση των ως άνω υπηρεσιών
και, αν ναι,…’’ να παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες αυτές, καθώς
και εάν η Ρ.Α.Λ. έχει αποφανθεί επ’ αυτών. Ο Εισηγητής αναφέρει ότι για τα
ανωτέρω θέματα ευρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση και συλλογή στοιχείων για να
απαντηθούν εμπεριστατωμένα.
Το αν υφίσταται πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων του άρθρου 6 §1 του
Κανονισμού 2017/352 στους ελληνικούς Οργανισμούς Λιμένων και αν ναι, σε
ποιους, καθώς επίσης και να επισυναφτούν σχετικά διαθέσιμα στοιχεία. Η ισχύς
του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 αρχίζει την εικοστή ημέρα από την δημοσίευσή του
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., εφαρμόζεται από τις 24 Μαρτίου 2019». (άρθρο
22 Κανονισμού ΕΕ 2017/352).
Την άποψη της Ρ.Α.Λ., αν είναι πρόσφορο ‘’στους ελληνικούς Οργανισμούς
Λιμένων (από την άποψη π.χ. του όγκου των αποβλήτων) να παρέχονται
υπηρεσίες για τη συλλογή αποβλήτων όχι από μία αλλά από περισσότερες
επιχειρήσεις’’

Ο Εισηγητής κ. Κουφός προτείνει την επανεξέταση των δεδομένων, τον εμπλουτισμό των
απεσταλθέντων απαντήσεων και ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων αναφορικά με τις σχετικές
αναζητήσεις πρόσθετων στοιχείων και δεδομένων.
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Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία και τα Μέλη ομοφώνως διαπιστώνουν ότι, πλέον των
διαπιστωμένων εκκρεμοτήτων, όπως αναπτύχθηκαν από τον Εισηγητή, θα πρέπει να υπάρξει
επανεξέταση και ενδεχομένως εμπλουτισμός των ήδη απεσταλθέντων στοιχείων, και
επανυποβολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ
Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 22η
ΘΕΜΑ 11ο : Επικύρωση εξουσιοδότησης προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου και κατάθεση
στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης 1906/2017
και τις αιτήσεις αναστολής και προσωρινής διαταγής (154/2017) αντίστοιχα.
Στις 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 22η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη
2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου
7. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου
8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ
9. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα
10. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου
11. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος του Κλεάνθη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Ουδείς
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Επικελευστής Λ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Αφ.
Από ΘΕΜΑ 8 η κα ΦΑΤΟΥΡΟΥ Γ.
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Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη ότι η κατάθεση της σχετικής παρέμβασης της Ρ.Α.Λ. στο
Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα, με την νομική υποστήριξη του
Δικηγορικού Γραφείου Σκορίνη.
Τα τακτικά Μέλη ομόφωνα επικυρώνουν τις εξουσιοδοτήσεις τους προς τον Πρόεδρο για
τους προσήκοντες χειρισμούς του επί του εν λόγω θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 23η
ΘΕΜΑ 6ο:Διατύπωση απόψεών Ρ.Α.Λ. στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. επί του από 9.08.2017
κατατεθειμένου κειμένου, αναφερομένου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα
Πειραιά» (Εισηγητής κ. Κουφός Π.)
Στις 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 23η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος
10.Μπαϊρακτάρης Δημήτριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
Λυμπέρης Θεόδωρος

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) έλαβε με το έγγραφο της Γραμματείας Λιμένων
Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) το με αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ.
467/14.8.17 κείμενο επιγραφόμενο ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» (Σ.Α.Λ.) Πειραιά, (Άρθρο
6, Ν4404/2016). Οι παρατηρήσεις επί του κειμένου συζητήθηκαν στην 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ και
διατυπώθηκαν ως εξής:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
Το υποβληθέν Σχέδιο για να αντικατροπτίζει κατ’ ολοκληρωμένο τρόπο τις
ανειλημμένες επενδυτικές υποχρεώσεις της Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπως αυτές προβλέπονται στη
Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ) κυρωθείσα με τον Ν.4404/2016, θα πρέπει να
συμμορφώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.2. του ιδίου Νόμου.
Στο υποβληθέν κείμενο απουσιάζουν οι «Μελέτες» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.2.
2.

Η κατάρτιση του εν λόγω Σχεδίου οφείλει να ακολουθήσει «…τους κανόνες και τις
κατευθυντήριες γραμμές… …όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3(β)», όπως
προβλέπεται στο άρθρο 6.3(β)(iii) της ΣΠ, πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την
παράγραφο (i) (ΣΤ) της ’’...λεπτομερούς περιγραφής των πηγών… …των κεφαλαιακών
αναγκών…’’. Η λεπτομερής αυτή περιγραφή απουσιάζει από το υποβληθέν κείμενο.

3.

Τα στοιχεία περιγραφής και τεκμηρίωσης των λεγομένων ως Πρόσθετων Επενδύσεων
νοούνται ως προκαταρκτικά, καθότι οι εν λόγω επενδύσεις προς το παρόν φαίνεται να
ευρίσκονται σε αρχικά στάδια σχεδιασμού. Προτείνεται η επίσπευση των σχετικών
διαδικασιών ωρίμανσης.

4.

Στην σελ. 16 αναφέρεται: "…Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 2016 ΣΠ, η ανώτατη
συνολική διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120)
ημέρες, από την ολοκλήρωση και κατάθεση των μελετών στον Ανεξάρτητο Μηχανικό
(εντός 30 ημερών) και κατόπιν στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Αττικής (εντός 90 ημερών)…"

Κρίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα των εγκρίσεων των λεγομένων Πρόσθετων Επενδύσεων
θα πρέπει να εκτιμηθούν εκ νέου σε συνάρτηση με τον βαθμό ωρίμανσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α.

Στην σελίδα 25 αναφέρεται: "…Για το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη
Φάση Α)» έχει εξασφαλιστεί μερική επιδότηση ύψους 130.832.448€ από Ευρωπαϊκά
κονδύλια και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΟΛΠ…", ομοίως
και στην σελίδα43: "…Ο φάκελος του έργου και η μερική χρηματοδότηση της
«Επέκτασης Επιβατικού Λιμένα» έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσού
130.832.448€, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 7.2 της 2016 ΣΠ…" και συνεχίζοντας
στην σελίδα 141 του ΠΑΡΡΤΗΜΑΤΟΣ 2, για το ίδιο έργο, στην υπ΄ αρ. 22 εργασία
αναφέρεται : "…Υποβολή προσφορών – ανάθεση έργου σ’ εργολάβο…" διάρκειας 30
ημερών με ημερομηνία έναρξης την 8/11/2017 και λήξης 7/12/2017.
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Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. α παρατήρηση, προτείνεται να ζητηθεί διευκρίνιση εάν, σε
ότι αφορά το εν λόγο, το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα δημοπράτησης και ανάθεσης
των 30 ημερών κρίνεται επαρκές.
β.

Στην σελίδα 39 αναφέρεται: "…Ο επιβατικός λιμένας έχει συνολική έκταση
274.500,00m2 και παρέχει σαράντα πέντε (45) θέσεις ελλιμενισμού για πλοία μήκους
μεγαλυτέρου των 60,00m και οκτώ (8) θέσεις για πλοία μικρότερα των 30,00m…"
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. β παρατήρηση, προτείνεται η αναδιατύπωση,
περιλαμβάνοντας ανώτατο όριο μήκους πλοίων.

γ.

Στον πίνακα 4.23 της σελίδας 117 "Προϋπολογισμός για την αναβάθμιση της
Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος" ο προϋπολογισμός της εργασίας "ΦΑΣΗ Β"
όπως αναγράφεται στον σχετικό πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 20.362.833,93€.
Μετά από την άθροιση των επιμέρους εργασιών που ανήκουν στην "ΦΑΣΗ Β" το
προκύπτον
αποτέλεσμα υπολείπεται του αναγραφόμενου κατά 5.050.000€.

Κατόπιν των παραπάνω τα Τακτικά Μέλη της Ρ.Α.Λ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την αποστολή, των σχολίων της Ρ.Α.Λ. επί του κειμένου
αναφερόμενου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 23η
ΘΕΜΑ 7ο : Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου περί ορισμού δικηγόρου αναφορικά
με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας «Τεχνική Προστασίας
Περιβάλλοντος».
Στις 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 23η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος
10.Μπαϊρακτάρης Δημήτριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
1. Λυμπέρης Θεόδωρος

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία

143

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Έκθεση Πεπραγμένων 2017

Την 18-07-2017 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων για την ακύρωση-τροποποίηση της με υπ’ αρ. 3/2017 Γνωμοδότησης της 19ης
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07-04-2017, Θέμα 7ο: "Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση
Αποβλήτων τους."
Τα τακτικά Μέλη ομόφωνα επικυρώνουν την εξουσιοδότηση τους προς τον Πρόεδρο για τον
ορισμό δικηγόρου, με αντικείμενο τον χειρισμό της ως άνω προσφυγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 23η
ΘΕΜΑ 8ο: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου για την σύνταξη και αποστολή
απαντητικού εγγράφου στο αριθμ.πρωτ. 51/2017/11-8-2017 έγγραφο
Διοικητού Δ.Α.Λ.
Στις 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 23η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος
10.Μπαϊρακτάρης Δημήτριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
2. Λυμπέρης Θεόδωρος

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Κατόπιν της γραπτής ενημέρωσης των Μελών της Ρ.Α.Λ., αναφορικά με το υποβληθέν
έγγραφο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 51/2017/11-8-2017 με θέμα: «Απόψεις κ. Διοικητή ΔΑΛ επί
Προσχεδίου Σ.Α.Λ. ΟΛΠ ΑΕ», τα Τακτικά Μέλη ομόφωνα επικυρώνουν την εξουσιοδότηση
του Πρόεδρου για τη σύνταξη και αποστολή απαντητικής επιστολής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 24η
ΘΕΜΑ 4ο: Παραληφθέντα στοιχεία, προβλεπόμενα από το Άρθρο 14 (Έλεγχος Σύμβασης και
Εκτέλεσης) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Εισηγητής κ. Κουφός Π.)
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 24η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Βελουδογιάννη Ελένη
8. Κορκίδης Βασίλειος
9. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
3. Γρίνος Σπυρίδων
2. Λυμπέρης Θεόδωρος

Μέλος
Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Δυνάμει του Άρθρου 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ), η ΟΛΠ Α.Ε. υποχρεούται
να καταθέσει στη Ρ.Α.Λ., τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14.1 και τα οποία
υπόκεινται σε συμβατικό έλεγχο από την Ρ.Α.Λ. μετά από την υποβολή τους σε αυτή (Ρ.Α.Λ.).
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4389/2016, Κεφάλαιο Ζ’ σημείο α 7 «Η Ρ.Α.Λ
αναδεικνύεται σε ανεξάρτητη αρχή εποπτείας των εµπορικών µεθόδων και πρακτικών των
παρόχων λιµενικών υπηρεσιών, µε αναβάθµιση του εποπτικού της ρόλου, ώστε να δύναται
να λαµβάνει ρυθµιστικά µέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης παροχής λιµενικών
υπηρεσιών στους χρήστες, της ακώλυτης πρόσβασης σε λιµενικές υπηρεσίες και της
εύρυθµης λειτουργίας της συναφούς αγοράς λιµενικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το κοινοτικό
και εθνικό δίκαιο και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού».
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4389/2016, Κεφάλαιο Ζ’ σημείο β 6 «Το άρθρο
112 καθορίζει τις κανονιστικές αρµοδιότητες της Ρ.Α.Λ σε θεµελιώδους σηµασίας θέµατα για
την απρόσκοπτη λειτουργία των λιµένων και την ακώλυτη πρόσβαση των χρηστών, κυρίως
για την έκδοση δεσµευτικών οδηγιών για θέµατα σχετικά µε την απλούστευση, διαφάνεια και
εναρµόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιµένες, µε απώτερο
σκοπό τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριων λιµένων και τη 36 διαδικασία προσδιορισµού,
επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συµβατικών αξιώσεων που προβλέπονται
στις ως άνω Συµβάσεις Παραχώρησης και στις αντιρρήσεις των ενδιαφεροµένων κατά των
αποφάσεων επιβολής».
Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 του Ν.4389/2016, ‘’…η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να
λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για: α) την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και
διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ότι αφορά την τήρηση των
κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση
προς τους χρηματοοικονομικούς στόχους’’, “β) την τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων
στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, σε σχέση με
δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού”, και
σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 2 του Ν.4389/2016, ‘’…η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: …ε) την
άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από
Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του.’’
Σύμφωνα με το Άρθρο 132 παρ. 1 του ιδίου Νόμου ‘’Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το
φορέα της εξουσίας ή της αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και
εφόσον τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται
ως εξής: …β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας
μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή
αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου
με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της
ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ.’’
Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Κουφό, ο
οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την εισήγησή του, αναφορικά με την υποχρέωση της ΟΛΠ Α.Ε.
για την κατάθεση, δυνάμει του Άρθρου 14.1 της ΣΠ, στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονται:
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α) η ετήσια έκθεση, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση ταμειακών
ροών, σύμφωνα με
το Άρθρο 14.1(α) της ΣΠ, β) αναλυτική κατάσταση του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών,
σύμφωνα με το Άρθρο 14.1(β), γ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης, στην μορφή που
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 της ΣΠ, μαζί με τα προσαρτήματα που προβλέπονται σε
σχέση με αυτό, δ) ξεχωριστή ετήσια έκθεση σχετικά με τις λειτουργίες του λιμένα Πειραιά,
σύμφωνα με το Άρθρο 14.1(δ) της ΣΠ. Τα προαναφερθέντα στοιχεία υπόκεινται σε συμβατικό
έλεγχο από την Ρ.Α.Λ. μετά από την υποβολή τους σε αυτή (Ρ.Α.Λ.).

Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, στην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/21.9.2017 (ΘΕΜΑ 4), τα παρόντα
τακτικά μέλη της Ρ.Α.Λ. ομόφωνα διετύπωσαν τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις, σύμφωνα
με το Άρθρο και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 της ΣΠ του ιδίου Νόμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Στα υποβληθέντα, δυνάμει του Άρθρου 14.1(β) της ΣΠ και περιληφθέντα στο
τιτλοφορούμενο ως ‘’ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ’’ τεύχος και βεβαιωθέντα στην § 3
του προβλεπομένου από το Άρθρο 14.1(γ) της ΣΠ Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης,
στοιχεία να υπάρξει διευκρίνιση, από πλευράς Ο.Λ.Π., σε ποιο χρονικό διάστημα
πραγματοποιείται η ένταξη της ημέρας έναρξης ισχύος (10/8/2016) για τον υπολογισμό
του Ανταλλάγματος Παραχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 15 της ΣΠ, καθώς επίσης και
την υποβολή αναλυτικού υπολογισμού αναφορικά με το καταβληθέν αντάλλαγμα
παραχώρησης της Σ.Ε.Π. Α.Ε. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε.

2.

Στα υποβληθέντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1(1)(β) της ΣΠ στοιχεία, τα οποία
επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως ‘’ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2’’, να
υπάρξει επαρκής περιγραφή i) των Υπεργολάβων, ii) των απονεμηθέντων δικαιωμάτων
των Υποπαραχωρησιούχων στην περιοχή του Λιμένα, iii) των αναφερθέντων στον εν
λόγω κατάλογο συμβάσεων, και επί αυτών η ενσωμάτωση των, ημερομηνιών έναρξης
και λήξης, τυχόν τροποποιήσεων και επεκτάσεων και κατ’ ελάχιστον του ετησίου
αναλογούντος ποσού.

3.

Επί των υποβληθέντων δυνάμει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1(2)(β) της ΣΠ στοιχείων, τα
οποία παρατίθενται στην § 2 του εν λόγω Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, να υπάρξει
διευκρίνιση, από πλευράς Ο.Λ.Π., αναφορικά με τον χρησιμοποιούμενο ορισμό και
τρόπο υπολογισμού του Δείκτη Καθαρού Δανεισμού.

4.

Στα υποβληθέντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1(4)(α) της ΣΠ στοιχεία, τα οποία
επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως ‘’ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4’’, να
υπάρξει διακριτοποίηση λιμενικής κίνησης για τα τερματικά Ε/Κ, σε έμφορτα
εισερχόμενα και εξερχόμενα Ε/Κ, άδεια εισερχόμενα και εξερχόμενα Ε/Κ,
μεταφόρτωση και transit, για την περεταίρω αξιοποίηση των δεδομένων αυτών.
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5.

Τα υποβληθέντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1(4)(γ) της ΣΠ στοιχεία, τα οποία
επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως ‘’ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5’’, να
ακολουθήσουν την μορφή των πινάκων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.15 της ΣΠ, για
εποπτικούς λόγους και καλύτερο έλεγχο της εξέλιξης των έργων.

6.

Τα υποβληθέντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1(4)(ε) της ΣΠ στοιχεία, τα οποία
επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως ‘’ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7’’, να
ακολουθήσουν την μορφή των πινάκων του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1
της ΣΠ, και επί προσθέτως, να υπάρξει διαχωρισμός των στοιχείων ανά τερματικό (Ε/Κ,
κ.α.), για εποπτικούς λόγους και καλύτερο έλεγχο των εν λόγω δεδομένων.

7.

Για την παρακολούθηση της πληρότητας του ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης
των επενδύσεων, να υποβληθούν τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 14.1(γ)(iii) της ΣΠ
στοιχεία.

8.

Στα υποβληθέντα, δυνάμει του Άρθρου 14.1(δ)(iii) της ΣΠ και περιληφθέντα στο
τιτλοφορούμενο ως ‘’ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ’’ τεύχος, στοιχεία, να υπάρξει η υποβολή
αντιγράφου του μητρώου συντήρησης από αρχή του εξεταζόμενου έτους έως την
ημέρα έναρξης ισχύος, για την προσήκουσα εφαρμογή του εν λόγω Άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η
Θέμα 6ο : Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί πρόσληψης ειδικού συνεργάτηνομικού συμβούλου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 24η Συνεδρίαση τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στη Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Βελουδογιάννη Ελένη
8. Κορκίδης Βασίλειος
9. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
4. Γρίνος Σπυρίδων
2. Λυμπέρης Θεόδωρος

Μέλος
Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου που θα
επικουρεί το έργο του, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, δια της 460/19-09-2017
Εισήγησης Προέδρου Ρ.Α.Λ. προς τα υπόλοιπα μέλη.
Τα τακτικά μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
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α)Τον Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ
94Α/27.05.2016, άρθρα 107-126 και άρθρο 132,
β)Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» ΦΕΚ 28Α /24.02.2016, άρθρο 10 παρ.7,
γ)Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» ΦΕΚ 98Α/22.04.2005, άρθρα 55-57 και 78-80,
δ) Τον Ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του
κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» ΦΕΚ 176Α/16.12.2015,
άρθρο 9,
δ)Τον Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» ΦΕΚ 208Α/27.09.2013, άρθρο 43 παρ.2 και άρθρο
46,
ε)Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’αρ.
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017,
στ)Την υπ. αρ. πρωτ. 460/19.09.2017 Εισήγηση Προέδρου Ρ.Α.Λ.
αποφασίζουν ομόφωνα να επικυρώσουν τις εξουσιοδοτήσεις τους προς τον Πρόεδρο για την
πρόσληψη ειδικού συνεργάτη ως μετακλητού υπαλλήλου, του δικηγόρου Πειραιώς
Κωνσταντίνου Φλέγκα του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΑ017085, Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιώς 3938, ο οποίος θα διοριστεί ως ειδικός συνεργάτης του Προέδρου, με
σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου με πάγια αντιμισθία.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης –Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 25η
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση καταγγελίας Διοικητού ΔΑΛ περί φερόμενης ως μη εμπρόθεσμης
υποβολής Προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς . (Εισηγητής κ.
Κουφός Π.)
Στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 25η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία

Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή Παναγιώτη
Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την εισήγησή του, και λαμβάνοντας υπόψη όσα
αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή, πρότεινε με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία.
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Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης
υπόθεσης και την Εισήγηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ιστορικό
Δια της καταγγελίας του κ. Διοικητού της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) (με αρ. πρωτ. ΔΑΛ
51/2017/11.8.17) τέθηκε υπόψη στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) φερόμενη παράβαση
του Άρθρου 6.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (ΣΠ), μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) και
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε., από πλευράς της Ο.Λ.Π. Α.Ε., περί μη
προσήκουσας υποβολής του Προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα (Προσχεδίου Σ.Α.Λ.).
Με τα εκτεθέντα εντός της καταγγελίας του, ο κ. Διοικητής Δ.Α.Λ. ζητεί, μεταξύ άλλων, από
την Ρ.Α.Λ. να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες και τυχόν επιβολή Ποινικών Ρητρών εις βάρος
της Ο.Λ.Π. Α.Ε., δυνάμει του Άρθρου και Παραρτήματος 16.2 της ΣΠ.
Νομικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με το Άρθρο 112.1β του Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι, ‘’1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την
αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών για τη ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν: β) …Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού
και υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων
που προβλέπονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της
διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των
αποφάσεων επιβολής’’
Σύμφωνα με το Άρθρο 113.1 του Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι, ‘’…η Ρ.Α.Λ. έχει την
αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για: α) την παρακολούθηση της εφαρμογής των
όρων και διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ότι αφορά την
τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη
συμμόρφωση προς τους χρηματοοικονομικούς στόχους’’ και σύμφωνα με το Άρθρο 113.2 του
Ν.4389/2016, ‘’…η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: …ε) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων
του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για
λογαριασμό του.’’ Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 113.2 του Ν.4389/2016, ‘’…η Ρ.Α.Λ. είναι
αρμόδια για: …ε) ββ) τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης ή/και τη διαπίστωση
της ματαίωσης αναβλητικής αίρεσης, καθώς και την επίκληση οποιουδήποτε από τα
ανωτέρω, στο μέτρο που επιδρά στην ισχύ Σύμβασης Παραχώρησης, ολικά ή μερικά».
Ομοίως με το Άρθρο 132.1 του ιδίου Νόμου ‘’Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα
της εξουσίας ή της αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον
τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής:
…β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των
φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα
παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους
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όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής
επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ.’’
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 4404/2016, Άρθρο 2.4 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής
ΣΠ) προβλέπεται ότι “Κάθε αναφορά της παρούσας Σύμβασης σε Κυβερνητικό Φορέα του ΕΑ
θα συνιστά αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο ή/και (αναλόγως της περίπτωσης) σε κάθε
αντίστοιχο φορέα, σώμα, οργανισμό ή αρχή του Ελληνικού Δημοσίου, που φέρει, σύμφωνα
με τους νόμους και διοικητικούς κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, την ευθύνη για τα
αντίστοιχα μέτρα, λειτουργίες, αρμοδιότητες ή ρυθμιστικές εξουσίες ή/και που έχει τις
αρμοδιότητες που αναφέρονται στους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς, όπως κατά καιρούς
ισχύουν. Δίχως να περιορίζεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, κάθε τέτοια αναφορά θα
λογίζεται ότι περιλαμβάνει τη ΡΑΛ, τη Λιμενική Αρχή, την Επιτροπή Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Λιμένων, αναφερόμενη ως Ε.Σ.Α.Λ., που συστάθηκε σύμφωνα με τον Νόμο
2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27.6.2001), ή όποια άλλη αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το
κατά περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο και τις αντίστοιχες διαδόχους αρχές αυτών. Μέσα σε ένα
(1) μήνα από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το Ελληνικό Δημόσιο θα υποβάλει στον ΟΛΠ
διεξοδικό κατάλογο, που θα προσδιορίζει όλες τις ευθύνες σε σχέση με τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τον
υπεύθυνο φορέα, οργανισμό ή αρχή, και θα ενημερώνει αυτόν τον κατάλογο όποτε
πραγματοποιούνται αλλαγές σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενό του (νοουμένου ότι
αναφορές στον υπεύθυνο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ θα συνιστούν αναφορά στον
Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 2.4), με τη
διευκρίνιση ότι τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου να παραδώσει ή να
ενημερώσει αυτόν τον κατάλογο δεν θα δικαιολογεί επ’ ουδενί αδυναμία του ΟΛΠ να
συμμορφωθεί με διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή/και των εφαρμοστέων νόμων”.
Περαιτέρω σύμφωνα με το Άρθρο 6.3 της ΣΠ προβλέπεται ότι, “Στο Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα
θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες και διαδικασίες.
(α) Ο ΟΛΠ θα καταρτίσει, θα επικαιροποιήσει και θα υποβάλει προς έγκριση
σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 6.3:
(i) αρχικό σχέδιο ανάπτυξης λιμένα (ΣΑΛ) αναφορικά με τον Χώρο του Λιμένα
για το διάστημα τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου 6.3 (το Αρχικό ΣΑΛ), εντός δώδεκα (12)
μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (η Ημερομηνία Αρχικού ΣΑΛ)· και
(ii) κατάλληλα αναθεωρημένο, επικαιροποιημένο ή/και αναμορφωμένο σχέδιο
ανάπτυξης λιμένα αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά (το καθένα,
Επικαιροποιημένο ΣΑΛ, ενώ το Αρχικό ΣΑΛ και το Επικαιροποιημένο ΣΑΛ, όπως
εκάστοτε ισχύουν, συγκροτούν από κοινού το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα), όπου
το καθένα θα πληροί τα πρότυπα και τους όρους που παρατίθενται στο παρόν
Άρθρο 6.3 στην αρχή της δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου σύμφωνα με το
Άρθρο 7.1 και, στη συνέχεια, στην αρχή κάθε διαδοχικής Επενδυτικής
Περιόδου.
(β) Ο ΟΛΠ θα διασφαλίζει ότι το Αρχικό ΣΑΛ και κάθε Επικαιροποιημένο ΣΑΛ θα
συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη:
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(i) με όλους τους νόμους και κανονισμούς γενικής εφαρμογής, καθώς και
όλους τους ισχύοντες Ρυθμιστικούς Κανόνες,
(ii) από κάθε άποψη, με το εκάστοτε ισχύον Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και
Μελέτη Διαχείρισης ή, έως ότου εγκριθεί το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
και Μελέτη Διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 6.2, με τις υφιστάμενες
εγκρίσεις που παρατίθενται στο Άρθρο 6.2 (γ), και
(iii) με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση
σχεδίων ανάπτυξης λιμένα, όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3 (β).
(γ) Η διαδικασία που ισχύει για την εξέταση και την έγκριση οποιουδήποτε
υποβληθέντος προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα (το καθένα Προσχέδιο του ΣΑΛ)
θα είναι ως εξής:
(i) Ο ΟΛΠ θα υποβάλει στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ που ορίζεται
σύμφωνα με το Άρθρο 2.4, ολοκληρωμένο προσχέδιο του Σχεδίου Ανάπτυξης
Λιμένα έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία
πρέπει αυτό (το ΣΑΛ) να υποβληθεί και η οποία προσδιορίζεται στο Άρθρο 6.3
(α).
(ii) Αμέσως μόλις είναι πρακτικά εφικτό μετά τη λήψη του Προσχεδίου του
ΣΑΛ, αλλά, σε κάθε περίπτωση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη, ο
αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ θα παράσχει γραπτή κοινοποίηση στον
ΟΛΠ, με την οποία είτε:
(Α) θα εγκρίνει το Προσχέδιο του ΣΑΛ· είτε
(Β) θα απορρίπτεται το Προσχέδιο του ΣΑΛ σύμφωνα με το Άρθρο
6.3(γ)(ν).
(iii) Σε περίπτωση που ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ δεν επιδώσει
Ειδοποίηση Απόρριψης (όπως ορίζεται στο Άρθρο 6.3(γ)(ν)) στον ΟΛΠ εντός
του προαναφερόμενου διαστήματος των εξήντα 60 ημερών, τότε το Προσχέδιο
του ΣΑΛ θα θεωρείται ως εγκριθέν από το Ελληνικό Δημόσιο.
(iv) Κατά την εξέταση του Προσχεδίου του ΣΑΛ, ο αρμόδιος Κυβερνητικός
Φορέας θα λαμβάνει υπόψη και θα μπορεί να απορρίψει Προσχέδιο του ΣΑΛ
για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
(Α) τον βαθμό, κατά τον οποίο η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης
Λιμένα αναμένεται να καλύπτει τις παρούσες και εύλογα προβλέψιμες
μελλοντικές απαιτήσεις των φορέων εκμετάλλευσης επιβατηγών
πλοίων, κρουαζιεροπλοίων, φορτηγών πλοίων και άλλων χρηστών του
Λιμένα Πειραιά για ποιοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που
συνδέονται με τον Λιμένα Πειραιά·
(Β) την επίδραση, την οποία αναμένεται να έχει η υλοποίηση του
Προσχεδίου του ΣΑΛ στη χρήση της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης και
στους χώρους που περιβάλλουν τη Χερσαία Λιμενική Ζώνη·
(Γ) το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, στις οποίες θα έχει προβεί ο
ΟΛΠ κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου προσχεδίου του
Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης· και
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(Δ) τις απόψεις της ΡΑΑ, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή/και του
Λιμενικού Σώματος Ελλάδας, στον βαθμό που σχετίζονται με την
προστασία, ασφάλεια και τις λειτουργικές πτυχές του αντίστοιχου
προσχεδίου του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης
Διαχείρισης.
(ν) Εάν ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ απορρίψει το Προσχέδιο του
ΣΑΛ, θα απαντήσει εγγράφως στον ΟΛΠ, αναλύοντας επαρκώς τις αιτίες της εν
λόγω απόρριψης (η Ειδοποίηση Απόρριψης). Πλην διαφορετικής έγγραφης
συμφωνίας με τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ, ο ΟΛΠ θα παράσχει
στον Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ αναθεωρημένο Προσχέδιο του ΣΑΛ το
συντομότερο δυνατό, αλλά, σε κάθε περίπτωση, εντός περιόδου εξήντα (60)
ημερών από την ημερομηνία λήψης της Ειδοποίησης Απόρριψης, στην οποία ο
ΟΛΠ θα ανταποκρίνεται και, όπου αυτό είναι εφικτό, θα επιδιώκει να
αντιμετωπίσει τους λόγους της απόρριψης.
(δ) Εάν, εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την αρχική υποβολή του στον
αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ, το Προσχέδιο του ΣΑΛ δεν έχει εγκριθεί, ούτε
θεωρείται εγκεκριμένο από τον Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ σύμφωνα με το Άρθρο
6.3(γ), κάθε διαφορά αναφορικά με το Προσχέδιο του ΣΑΛ μπορεί να παραπεμφθεί
προς επίλυση σύμφωνα με το Άρθρο 27 ή (εάν τα Μέρη συμφωνήσουν) το Άρθρο 28.
Μετά την έγκριση, την τεκμαιρόμενη έγκριση ή την κρίση ότι έγινε αποδεκτό σύμφωνα με την
παράγραφο (δ) ανωτέρω, το Προσχέδιο του ΣΑΛ θα καταστεί το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης
Λιμένα αναφορικά με την περίοδο στην οποία αφορά και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, έως
ότου αντικατασταθεί από νέο Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες
διατάξεις”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 29.13 της ΣΠ προβλέπεται ότι, “Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε και
υπεγράφη στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον:
(α) Κάθε συμφωνημένη μετάφραση της παρούσας Σύμβασης από την αγγλική γλώσσα
επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29.13, για λόγους διευκόλυνσης.
(β) Όλες οι ειδοποιήσεις, η αλληλογραφία και λοιπά έγγραφα μεταξύ των Μερών θα
καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.
(γ) Σε περίπτωση χρήσης δεύτερης γλώσσας, αυτή η γλώσσα θα είναι η αγγλική. Εάν
ένα έγγραφο έχει καταρτιστεί σε δύο γλώσσες, θα υπερισχύει η ελληνική έκδοση.
(δ) Ο ΟΛΠ δεσμεύεται να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μη Ελληνόφωνων
μελών του προσωπικού που μπορεί να απασχολεί κατά καιρούς και του Ελληνικού
Δημοσίου, παρέχοντας μεταφραστές ή/και διερμηνείς.
(ε) Ανεξάρτητα από την πιθανή χρήση δεύτερης γλώσσας στις συναλλαγές των
Μερών, η επίσημη και επικρατούσα γλώσσα για την παρούσα Σύμβαση και το σύνολο
των συμβατικών σχέσεων σε σχέση με την εφαρμογή της θα είναι, σε κάθε
περίπτωση, τα Ελληνικά.
(στ) Κατ` εξαίρεση, πληροφορίες, προδιαγραφές ή δεδομένα που αφορούν σε
μηχανήματα, συσκευές ή εξοπλισμό μπορούν να υποβληθούν αρχικά μόνο στα
αγγλικά και να μεταφραστούν στα ελληνικά, εάν ζητηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, σε
κάθε περίπτωση με έξοδα του ΟΛΠ”.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 288 του Αστικού Κώδικος (εφεξής ΑΚ) προβλέπεται ότι, “Ο οφειλέτης
έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 434 AK εδ. 1 προβλέπεται ότι, “Αν ο οφειλέτης, για λόγο που αφορά το
πρόσωπο του δανειστή ή εξαιτίας εύλογης αβεβαιότητας ως προς το πρόσωπο του δανειστή,
αδυνατεί να εκπληρώσει με ασφάλεια την υποχρέωσή του, έχει το δικαίωμα να προβεί σε
δημόσια κατάθεση με τα ίδια αποτελέσματα όπως στην περίπτωση της υπερημερίας του
δανειστή.
Σύμφωνα με το Άρθρο 717 ΑΚ προβλέπεται ότι, “Ο εντολοδόχος μπορεί να παρεκκλίνει από
τα όρια της εντολής μόνο όταν αδυνατεί να ειδοποιήσει τον εντολέα και είναι συγχρόνως
φανερό ότι ο εντολέας θα το είχε επιτρέψει, αν γνώριζε τα περιστατικά που προκάλεσαν την
παρέκκλιση”.
Υπαγωγή – Αιτιολογικό
Δυνάμει του Άρθρου 6.3 της ΣΠ και με δεδομένο ότι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣΠ
είναι η 10η Αυγούστου 2016, προκύπτει πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του
Προσχεδίου Σ.Α.Λ. είναι η 10η Φεβρουαρίου 2017. Κατά την καταληκτική από την ΣΠ
ημερομηνία υποβολής του «Προσχεδίου Σ.Α.Λ.» δεν είχε ορισθεί από το ΕΔ ο αρμόδιος
κυβερνητικός φορέας, κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 2.4 της ΣΠ. Ο
προαναφερθείς ορισμός κυβερνητικών φορέων πραγματοποιήθηκε με την από 30/03/2017
κατάρτιση καταλόγου από τους κ. κ. Υπουργούς Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και
Οικονομικών.
Επίσης σημειώνεται ότι η Ρ.Α.Λ. α) δυνάμει του Άρθρου 113.2 (ε) του Ν.4389/2016
νομιμοποιείται για «…την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου
που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του.» δηλαδή
ως άμεσος αντιπρόσωπος και εντολοδόχος του. Ακολούθως στη συνέχεια του ιδίου Άρθρου
αναφέρεται ότι η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για (ββ) «…τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής
αίρεσης ή/και τη διαπίστωση της ματαίωσης αναβλητικής αίρεσης, καθώς και την επίκληση
οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, στο μέτρο που επιδρά στην ισχύ Σύμβασης Παραχώρησης,
ολικά ή μερικά…», επιπροσθέτως, στο Άρθρο 132.1 του ιδίου νόμου αναφέρεται: «Σε
περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή της αρμοδιότητας που σχετίζεται με
διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη
ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: …β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή
της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται
ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου
συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά
με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ.» β)
αναφέρεται στο Άρθρο 2.4 της ΣΠ ως αρχή η οποία θα μπορούσε να ορισθεί ως αρμόδιος
κυβερνητικός φορέας «Κάθε αναφορά της παρούσας Σύμβασης σε Κυβερνητικό Φορέα του
ΕΔ θα συνιστά αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο ή/και (αναλόγως της περίπτωσης) σε κάθε
αντίστοιχο φορέα, σώμα, οργανισμό ή αρχή του Ελληνικού Δημοσίου, που φέρει, σύμφωνα
με τους νόμους και διοικητικούς κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, την ευθύνη για τα
αντίστοιχα μέτρα, λειτουργίες, αρμοδιότητες ή ρυθμιστικές εξουσίες ή/και που έχει τις
αρμοδιότητες που αναφέρονται στους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς, όπως κατά καιρούς
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ισχύουν. Δίχως να περιορίζεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, κάθε τέτοια αναφορά θα
λογίζεται ότι περιλαμβάνει τη ΡΑΛ, τη Λιμενική Αρχή, την Επιτροπή Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Λιμένων, αναφερόμενη ως Ε.Σ.Α.Λ., που συστάθηκε σύμφωνα με τον Νόμο
2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27.6.2001), ή όποια άλλη αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το
κατά περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο και τις αντίστοιχες διαδόχους αρχές αυτών...».
Εν όψει τούτων, αλλά και του ότι κατά την κρίσιμη διάταξη του Άρθρου 2.4 της ΣΠ, προκύπτει
ότι αφ’ ενός ο μη ορισμός του αρμοδίου κυβερνητικού φορέα για την παραλαβή του
«Προσχεδίου Σ.Α.Λ.» δεν απήλλασσε την Ο.Λ.Π. Α.Ε. της υποχρεωτικής εμπρόθεσμης
υποβολής της, και αφ’ ετέρου καλώς η Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπέβαλε και η Ρ.Α.Λ. παρέλαβε το
Προσχέδιο Σ.Α.Λ. (πρβλ. αρθρ. 434 ΑΚ). Και τούτο διότι, τόσο σύμφωνα με τον νόμο όσο και
σύμφωνα με την ΣΠ, η Ρ.Α.Λ. όχι μόνον εδικαιούτο αλλά και υποχρεούτο να παραλάβει το
σχέδιο αυτό χάριν προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ως εντολέα της.
Πρόκειται για πρόσθετη υποχρέωση που επιβάλλει κατ’ Άρθρο 288 ΑΚ η καλή πίστη, η οποία
ισχύει και στις διοικητικές συμβάσεις (βλ. Σταθόπουλου Γενικό Ενοχικό § 5 αρ. 43, αρ. 49, αρ.
59 επ) κατά επιτρεπτή διεύρυνση των ορίων της εντολής (βλ. 717 ΑΚ).
Σε κάθε είδους έννομη σχέση από την οποία πηγάζουν δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις
(ενοχική σχέση) ανεξάρτητα του εάν πηγάζει από το νόμο ή από συμφωνία μεταξύ των
μερών, εφαρμόζεται η αρχή της καλόπιστης εκπλήρωσης των αντιστοίχων δικαιωμάτων ή/και
υποχρεώσεων που ορίζει η ΑΚ 288 (Σταθόπουλος οπ.αν.παρ.44). Στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων που επιβάλλει η καλή πίστη, εντάσσεται η, υπό τις περιστάσεις, παρέκκλιση
από τον συγκεκριμένο χρόνο εκπλήρωσης της υποχρέωσης του οφειλέτη (Σταθόπουλος
οπ.αν.παρ.65). Στην προκειμένη περίπτωση, η ολιγοήμερη παράταση (11 ημερών) που
εζήτησε η Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τον συγκεκριμένο (προαναφερόμενο) λόγο δικαιολογείται πλήρως,
με την έννοια ότι ενδεχόμενη άρνηση της εκ μέρους της Ρ.Α.Λ. θα συνιστούσε κακόπιστη
συμπεριφορά.
Η Ρ.Α.Λ., ενεργώντας ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του ΕΔ, όφειλε, κατά τα ανωτέρω να
παραλάβει το υποβληθέν Προσχέδιο Σ.Α.Λ., δυνάμει του Άρθρου 6.3 (γ) (i) της ΣΠ, και να το
διαβιβάσει για επεξεργασία στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα που θα όριζε το ΕΔ, δυνάμει
του Άρθρου 2.4 της ΣΠ. Κατά την παραλαβή του εν λόγω Προσχεδίου, η Ρ.Α.Λ. δεν είχε
εξουσία να αρνηθεί την παραλαβή αυτού, για τον λόγο ότι είχε συνταχθεί στα Αγγλικά (το
«Προσχέδιο Σ.Α.Λ.»), καθόσον: α) Ναι μεν τα Ελληνικά είναι η συμφωνηθείσα γλώσσα
αλληλογραφίας μεταξύ των μερών, δυνάμει του Άρθρου 29.13 (β) της ΣΠ, πλην όμως
προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας, δυνάμει των Άρθρων
29.13 (γ) και (ε) της ΣΠ, β) δεν ορίζεται από την ΣΠ ότι έγγραφο που συνετάχθη στην αγγλική
θεωρείται ανυπόστατο εάν δεν συνοδεύεται από Ελληνική μετάφραση, γ) η χρήση της
Ελληνικής γλώσσας στο Προσχέδιο Σ.Α.Λ. είναι απαραίτητη για τον σχολιασμό και
επεξεργασία του υπό τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα και όχι απλώς και μόνον για την
παραλαβή του. Και τούτο διότι με την χρήση της Αγγλικής γλώσσας είναι εφικτή, στην πράξη,
η διάγνωση του γενικού περιεχομένου και του σκοπού συντάξεως του εγγράφου ώστε να
μπορεί να ληφθεί απόφαση για την παραλαβή του ή όχι. Αντίθετη άποψη για ενδεχόμενη
άγνοια της Αγγλικής γλώσσας ή για μη υποχρέωση χρήσεως της, θα αντέκειτο προφανώς
στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, καθότι η αγγλική αποτελεί κατά τους
τελευταίους δύο αιώνες η διεθνής γλώσσα της ναυτιλίας, ο δε αρμόδιος κυβερνητικός
φορέας ο οποίος θα προέβαινε στην αξιολόγηση του ήταν άγνωστος τότε, δηλ. η Ρ.Α.Λ.
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απλώς παρέλαβε το έγγραφο πράγμα που ευχερώς μπορούσε να γίνει (όπως και έγινε) ενώ
ήταν συντεταγμένο στα Αγγλικά.
Εν συνεχεία, στις 09/03/2017 διαβιβάστηκε στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. το υποβληθέν «Προσχέδιο
Σ.Α.Λ.» της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την 10/03/2017 πραγματοποιήθηκε η 17η συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ.
κατά την οποία συζητήθηκαν και διατυπώθηκαν παρατηρήσεις, επί του προαναφερθέντος
Προσχεδίου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική στις
17/03/2017. Η υπ’ αριθμόν δεύτερη από τις συνολικά επτά διατυπωθείσες παρατηρήσεις της
Ρ.Α.Λ., σε σχέση με το «Προσχέδιο Σ.Α.Λ.», ήταν η απαίτηση για μετάφραση του Προσχεδίου
Σ.Α.Λ. στα ελληνικά «…2. Η υποβολή του σχεδίου πρέπει να γίνει και στην Ελληνική
γλώσσα…» μιας και είναι αναμφίβολα σύμφωνη με τον νόμο και την ΣΠ. Μόνον δε από την
παράδοση της μετάφρασης αρχίζουν να τρέχουν προθεσμίες του Άρθρου 6.3 (γ) (ii) της ΣΠ
(όπως ο ίδιος ο κ. ΓΓΛΛΠΝΕ εξέθεσε). Στην υποθετική περίπτωση που η ελληνική μετάφραση
του κειμένου δεν υποβαλλόταν ή αν υποτεθεί ότι η υποβολή της μετάφρασης στην ελληνική
γλώσσα καθυστέρησε για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα υπαιτίως εκ μέρους της Ο.Λ.Π.
Α.Ε. (πράγμα που δεν έχει συμβεί με βάση τα υπόψη μας τεθέντα) θα ετίθετο ζήτημα κίνησης
της διαδικασίας επιβολής ποινικών ρητρών. Ωστόσο, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, μόνο εκ του
γεγονότος, ότι το ελληνικό κείμενο παρεδόθη μετά το πέρας της συμβατικής προθεσμίας
υποβολής του «Προσχεδίου Σ.Α.Λ.» δεν αρκεί για να κινήσει την διαδικασία επιβολής
ποινικών ρητρών διότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν κατέστη υπερήμερη ως προς την προαναφερθείσα
παράδοση του «Προσχεδίου Σ.Α.Λ.», του οποίου το αγγλικό κείμενο υπεβλήθη στην Ρ.Α.Λ.
στις 21.02.2017, όπως αναφέρεται ανωτέρω και η προαναφερθείσα υποβολή του ελληνικού
κειμένου πραγματοποιήθηκε με το από 15/06/2017 διαβιβασθέν έγγραφο προς την
ΓΓΛΛΠΝΕ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε Ολομέλεια ομόφωνα και σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Με βάση τα ανωτέρω τεθέντα στοιχεία και σύμφωνα με τη ρυθμιστική και εποπτική
αρμοδιότητα της Ρ.Α.Λ., ως εκ του νόμου ασκούσα των συμβατικών δικαιωμάτων του
Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης, δεν προκύπτει θέμα
κίνησης της διαδικασίας επιβολής Ποινικών Ρητρών εις βάρος της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 25η
ΘΕΜΑ 5ο : Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για την Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της
Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αιτήσεις Ακυρώσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και
Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων.
Στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 25η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία

Ο Πρόεδρος αιτείται την εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί:
α) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νομική υπεράσπιση της Ρ.Α.Λ. σε σχέση με τις
αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς των εταιριών Οργανισμού
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Λιμένος Βόλου Α.Ε. και ΑΓΕΤ Ηρακλής κατά των αποφάσεων 2/2015 και 3/2015 της Ρ.Α.Λ.,
καθώς και την δήθεν σιωπηρή απόρριψη των αιτήσεων αναθεώρησης που είχαν υποβάλλει
οι ως άνω εταιρείες ενώπιον της Ρ.Α.Λ.
β) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της εκπόνησης γνωμοδοτήσεων σε
δικηγορικό γραφείο, προς υποστήριξη εισηγήσεων επί θεμάτων της Ρ.Α.Λ. που
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καταγγελίες του διοικητού της Δ.Α.Λ., το καθεστώς των
επιθεωρήσεων της Ρ.Α.Λ. εντός του πλαισίου της Σύμβασης Παραχώρησης του λιμένα
Πειραιά και το πρόσφατο ναυάγιο του πλοίου "Αγία Ζώνη ΙΙ¨.
Τα τακτικά Μέλη ομόφωνα επικυρώνουν την εξουσιοδότηση τους προς τον Πρόεδρο για τον
ορισμό δικηγόρου, με αντικείμενο τον χειρισμό των ως άνω υποθέσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 26η
ΘΕΜΑ 3ο: Προτάσεις επί του Άρθρου 106 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας
και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα,
θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα
και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 01-11-2017.
Την 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 26η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Λυμπέρης Θεόδωρος

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το παρόν Άρθρο του Σχεδίου Νόμου
κινείται στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δίδει το
λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 9.11.2017
Εισήγησή του, καθώς και το από 13.11.2017 υποβληθέν Συμπλήρωμα Εισήγησης.
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτά, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπ’ όψιν τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης, την
Εισήγηση και το Συμπλήρωμα Εισήγησης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ιστορικό
Στις 26/10/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, παρουσία των κ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., Προέδρου
της Ρ.Α.Λ., Διοικητού της Δ.Α.Λ., εκπροσώπων του Ναυτικού Επιμελητηρίου, της Ένωσης
Λιμένων Ελλάδος, του Προέδρου του ΕΒΕΠ, της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και
Φορέων Ναυτιλίας, εκπροσώπων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κ.α., στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με το Άρθρο 106 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης, με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις». Το εν λόγω Άρθρο αναφέρεται στην παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.
Νομικό Πλαίσιο
Έχοντας υπόψη:
1.

Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2017/352 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή
λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των
λιμένων», όπως ισχύει.

2.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ/2013/1315 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 «περί των προσανατολισμών της Ένωσης
για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της
απόφασης αριθ. 661/2010/EE», όπως ισχύει.

3.

Το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.

164

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Έκθεση Πεπραγμένων 2017

4.

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

5.

Το Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων
παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6.

Την ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ Β’412) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας», όπως ισχύει.

7.

Τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία
του 1973, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από Πρωτόκολλο της Διεθνούς
Σύμβασης του 1978 (MARPOL 73/78).

8.

Τον Κατάλογο αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης
2000/532/ΕΚ,όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ κα
ι2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Ευρωπαϊκός Κατάλογος
Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)].

Υπαγωγή - Αιτιολογικό
Παράγραφος 1
§1.

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παραλαβή και η διαχείριση των αποβλήτων
και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία επιτρέπεται αποκλειστικά σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(Η.Μ.Α) του άρθρου 2 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 4394/4026/2016 (Β’ 2992),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται στο σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμένων
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (εφεξής «δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
διαχείρισης λιμένων»), όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1315/2013,με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων των Συμβάσεων
Παραχώρησης, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 132 του ν.
4389/2016 (Α' 94).»

Προτάσεις
Δέον όπως διευκολυνθεί η συμμετοχή ευρωπαϊκών φυσικών και νομικών προσώπων, με τα
αντίστοιχα προσόντα και άδειες.
Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου που θα αναφέρεται σε ανάγκη εκπόνησης Κ.Υ.Α από τα
Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας, με την οποία θα πραγματοποιείται κωδικοποίηση /
αντιστοίχιση-συσχέτιση των κατηγοριών Ε.Κ.Α του Ηλεκτρονικού Μητρώου σε σχέση με τις
κατηγορίες αποβλήτων MARPOL 73/78, στα πλαίσια του Η.Μ.Α., προκειμένου να
διασφαλισθεί η επάρκεια των παρόχων στις παρεχόμενες υπηρεσίες και η τελική διάθεση
των αποβλήτων. Στην ίδια Κ.Υ.Α δέον όπως προβλεφθεί η σύσταση Μητρώου Λιμενικών
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Εγκαταστάσεων Παραλαβής και Επεξεργασίας Αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.
Σύμφωνα με το εδάφιο ε) του Άρθρου 2 της ΚΥΑ 8111./41/2009 νοείται ως: «’’λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής’’ : κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι ικανή να
δέχεται απόβλητα που παράγονται στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου».
Παράγραφος 4
§4.

«Οι δημόσιοι φορείς διαχείρισης λιμένων της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν τη δημοσίευση
των προσκλήσεων ενδιαφέροντος της παρ. 3, να διεξαγάγουν προκαταρκτικές
διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/2016.»

Προτάσεις
Δέον όπως ληφθεί υπ’όψιν όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αναφερθείσες στην
Παράγραφο 4 συμβάσεις, ήτοι πέραν του Ν. 4412/2016 και ο Ν. 4413/2016, για την
διεξαγωγή προκαταρκτικών διαβουλεύσεων.
Παράγραφος 5
§5.

«Οι δημόσιοι φορείς διαχείρισης λιμένων της παρ. 1 υποχρεούνται να αναρτούν τις
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 3 στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν. 3861/2010 (Α΄112).»

Προτάσεις
Δέον όπως περιληφθούν και οι ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων στην αναφερθείσα της
παραγράφου 5 υποχρέωσης περί ανάρτησης προσκλήσεων σε ιστοσελίδα.
Παράγραφος 7
§7.

«Οι ελάχιστες απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου:
α) είναι διαφανείς, αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, ιδίως προς όφελος μιας
επιχείρησης ή φορέα στον οποίο οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων
έχουν συμφέροντα, είναι αναλογικές και σχετικές με την κατηγορία και τη φύση της
οικείας υπηρεσίας,
β) πληρούνται έως ότου λήξει το δικαίωμα παροχής της υπηρεσίας,
γ) μοναδικό σκοπό έχουν τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των λιμενικών
υπηρεσιών,
δ) δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην αγορά,
ε) επιτρέπουν στους υποψήφιους αναδόχους να ξεκινούν έγκαιρα την παροχή των
υπηρεσιών,
στ) απαγορεύεται να επιβάλουν υποχρεωτικές κατώτατες τιμές ή αμοιβές για την
παροχή των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου που προέρχονται από τα πλοία, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε
166

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Έκθεση Πεπραγμένων 2017

προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο
ποσοστιαίο υπολογισμό,
ζ) απαγορεύεται να επιβάλουν στους υποψήφιους αναδόχους υποχρέωση να
προσφέρουν μαζί με τη δική τους υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες,
η) απαγορεύεται να περιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων
σε ένα μόνο από τους λιμένες της παρ. 1 ή σε λιμένες ενός μόνο κράτους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του αντίστοιχου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα διαχείρισης λιμένα της παρ. 1, ο οποίος
μεριμνά και για την εκ των προτέρων ενημέρωση των υποψήφιων αναδόχων.»
Προτάσεις
Τα εκτεθέντα της παραγράφου 7 δεν λαμβάνουν υπ’όψιν την πρόβλεψη της παραγράφου 7
του Άρθρου 4 του Κανονισμού ΕΕ/2017/352, περί υποχρέωσης παροχής δημόσιας
υπηρεσίας. Δέον όπως περιληφθεί και προαναφερθείσα πρόβλεψη στις διατάξεις του
εδαφίου 7.
Επί των εδαφίων ζ) και η) προτείνεται η περαιτέρω διευκρίνισή τους, καθότι τυγχάνουν
δυσερμήνευτα.
Επί της ως άνω παραγράφου, προτείνεται η εισαγωγή διάταξης που θα υποχρεώνει τον
πάροχο να δημοσιοποιεί σε ιστότοπο (δικό του ή/και του Φορέα Διαχείρισης), τον
τιμοκατάλογο των υπηρεσιών του.
Παράγραφος 8
§8.

«Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 3 καθορίζουν υποχρεωτικά:
α) τις κατηγορίες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται
από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν τον λιμένα, με σαφή αναφορά ενός ή και
περισσότερων Παραρτημάτων της σύμβασης MARPOL 73/78 και του συνόλου των
αντίστοιχων Κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) για το κάθε
Παράρτημα,
β) τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης
8111.1/41/2009,
γ) τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: αα) εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ,
και δεν μπορεί να υπολείπεται του 8% των συνόλου των τελών του άρθρου 8 της
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/2009 που αντιστοιχούν στο
προηγούμενο από τη δημοσίευση της πρόσκλησης οικονομικό έτος εκτός Φ.Π.Α., με
ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει, σε κάθε
περίπτωση υπερημερίας, αναφορικά με την απόδοση των τελών του άρθρου 8 της
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ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η εγγύηση συμμετοχής
επιστρέφεται εξήντα (60) ημέρες μετά τη δημοσίευση της επόμενης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ββ) εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ,
και δεν μπορεί να υπολείπεται του 5% των συνόλου των τελών του άρθρου 8 της
ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, που αντιστοιχούν στα πέντε (5)
προηγούμενα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης οικονομικά έτη εκτός Φ.Π.Α., με
ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει, σε κάθε
περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά της κοινής
υπουργικής απόφασης 8111.1/41/2009, της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 4394/4026/2016
και του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται εξήντα (60) ημέρες, μετά τη δημοσίευση της επόμενης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Οι εγγυήσεις της παρούσας περίπτωσης
αποτελούν δικαιολογητικό υπογραφής της αναφερόμενης στην παρ. 10 του
παρόντος άρθρου σύμβασης,
δ) τη σαφή και απαρέγκλιτη υποχρέωση κάθε υποψηφίου αναδόχου να πληροί της
απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων,
ιδίως αναφορικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, τα δεσμευόμενα για το
συγκεκριμένο λιμένα συλλεκτικά μέσα, το δεσμευόμενο για το συγκεκριμένο λιμένα
εξοπλισμό, τον αριθμό του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού, που θα
απασχολείται στο συγκεκριμένο λιμένα,
ε) τα αναγκαία ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής, περιβαλλοντικής και εργοδοτικής
ευθύνης,
στ)τις αναγκαίες άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων,
ζ) την πιστοποίηση κατά τα πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων
παραλαβής,
η) τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 6,
θ) τις αναγκαίες συμβάσεις νόμιμης τελικής διάθεσης των αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου,
ι) τους όρους των συμβάσεων που πρόκειται να καταρτιστούν, στους οποίους
περιλαμβάνονται, ιδίως, η διαδικασία παραλαβής, η υποχρεωτική αποδοχή
αιτημάτων παράδοσης, η συνεχής ετοιμότητα εξυπηρέτησης καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο και επί επτά ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του λιμένα, καθώς και το ύψος των ποινικών
ρητρών.
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Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας παραγράφου επισυνάπτεται
υποχρεωτικά περίληψη του εκάστοτε ισχύοντος σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων.»
Προτάσεις
Επί του εδαφίου β), και σε σχέση με την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων,
προτείνεται η ακριβέστερη προδιαγραφή της όλης διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη και το
Άρθρο 12 και 13 του Κανονισμού ΕΕ/2017/352, τα οποία αφορούν στα τέλη λιμενικών
υπηρεσιών και υποδομών.
Επί του εδαφίου γ), αναφορικά με τις οριζόμενες εγγυήσεις αλλά και επί της διαδικασίας
πολλαπλών παρόχων, δέον όπως γνωμοδοτήσει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων.
Επί του εδαφίου δ), δέον όπως αναζητηθεί και εναλλακτική μέθοδος κάλυψης του συνόλου
της ζήτησης προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές στρεβλώσεις. O προτεινόμενος τρόπος
κατάρτισης καταλόγου πολλαπλών παρόχων με την ταυτόχρονη δέσμευση των
απαιτουμένων εγκαταστάσεων από όλους τους παρόχους για το σύνολο του έργου,
χρειάζεται βελτίωση προκειμένου να μην θα οδηγήσει σε αναίτια αύξηση των δεσμευμένων
εγκαταστάσεων, κεφαλαίου και εργασίας. Επιπρόσθετα, βελτίωση του άρθρου 8 θα
βοηθήσει τους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων, σε σχέση με τη διαχείριση των χώρων τους.
Παράγραφος 9
§9.

«Εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της παρ. 3, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση δραστηριοποίησης
στην οποία επισυνάπτουν αντίστοιχα μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αναλυτικά
αναφερόμενες δηλώσεις:
α) δήλωση παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων
φορτίου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Παραρτήματα Δ.Σ. Μarpol 73/78,
συνοδευόμενη από αναφορά εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(Η.Μ.Α.),για τους αντίστοιχους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
(Ε.Κ.Α) του κάθε Παραρτήματος, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται σωρευτικά τόσο για το σύνολο
των Παραρτημάτων του προηγούμενου εδαφίου όσο και για το σύνολο των
αντίστοιχων κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α) του κάθε
Παραρτήματος, χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης για ένα (1) μόνο από τα
προαναφερόμενα Παραρτήματα,
β) δήλωση παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων
φορτίου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Παραρτήματα της Δ.Σ Μarpol 73/78,
συνοδευόμενη από αναφορά εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(Η.Μ.Α.), για τους αντίστοιχους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
(Ε.Κ.Α) του κάθε Παραρτήματος, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται σωρευτικά τόσο για το σύνολο
των Παραρτημάτων του προηγούμενου εδαφίου όσο και για το σύνολο των
αντίστοιχων κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α) του κάθε
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Παραρτήματος, χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης για ένα (1) μόνο από τα
προαναφερόμενα Παραρτήματα,
Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:
γ) δήλωση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παρ. 6 - 8 του παρόντος άρθρου, στην
οποία επισυνάπτονται όλες οι αναγκαίες βεβαιώσεις, άδειες και πιστοποιητικά,
δ) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
Οι δηλώσεις των περιπτ. α' - γ' υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.»
Προτάσεις
Βλ. πρόταση επί της παρ. 1.
Παράγραφος 10Α
§10Α. «Ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα, κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), οι δημόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης των λιμένων της παρ. 1 δημοσιεύουν, ανά πενταετία,
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάδειξη ενός αναδόχου
παραλαβής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων για κάθε ένα από τα αντίστοιχα
Παραρτήματα της Δ.Σ. Marpol 73/78. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται το
αργότερο εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την έναρξη ισχύος του ή από τη λήξη
των υφιστάμενων συμβάσεων. Οι παράγραφοι 4 - 7 ισχύουν και για τις προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας παραγράφου, εξαιρουμένης της περίπτωσης
στ΄ της παρ. 7. Οι προαναφερόμενες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιέχουν
τα στοιχεία της παρ. 8 για τα επικίνδυνα απόβλητα για κάθε ένα από τα Παραρτήματα
της Δ.Σ. Marpol 73/78. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας παραγράφου, οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν προσφορά, στην οποία επισυνάπτουν υποχρεωτικά δήλωση παραλαβής
και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων φορτίου για το
Παράρτημα της Δ.Σ Μarpol 73/78, που αποτελεί αντικείμενο της αντίστοιχης
πρόσκλησης, συνοδευόμενη από αναφορά εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), για τους αντίστοιχους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων (Ε.Κ.Α), με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η διαδικασία
ανάδειξης αναδόχων και υπογραφής των αντίστοιχων συμβάσεων ολοκληρώνεται, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από τη
λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οπότε οι δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς διαχείρισης λιμένων της παρ. 1, συνάπτουν συμβάσεις για την παραλαβή και
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων της παρούσας παραγράφου χωριστά με τον
κάθε έναν από τους αναδόχους και για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα
Παραρτήματα Δ.Σ. Marpol 73/78. Στην περίπτωση που γίνουν αποδεκτές προσφορές για
το σύνολο των προαναφερόμενων Παραρτημάτων, οι ανάδοχοι της παρούσας
παραγράφου δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δυο (2). Μετά την υπογραφή των
ανωτέρω συμβάσεων, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων της παρ. 1
αναρτούν στην ιστοσελίδα τους και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
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Νησιωτικής Πολιτικής κατάλογο διαπιστευμένων παρόχων παραλαβής και διαχείρισης
επικινδύνων αποβλήτων.»
Προτάσεις
Προτείνεται η μη θέσπιση της εν λόγω εξαίρεσης. Δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό
ΕΕ/2017/352 και αντιτίθεται στο πνεύμα του. Το νομοσχέδιο ήδη παρέχει στους Φορείς
Διαχείρισης Λιμένος δυνατότητες για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων.
Παράγραφος 11
§11. «Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων της παρ. 1 δύνανται να
επιβάλλουν περιορισμούς στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων κάθε μιας από τις
κατηγορίες αποβλήτων της παρ. 9 για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
λόγους:
α) η σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της παράκτιας ζώνης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο περιορισμός είναι σύμφωνος με το εκάστοτε ισχύον σχέδιο
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και την αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης,
β) η απουσία τέτοιου περιορισμού εμποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
παροχής δημόσιας υπηρεσίας,
γ) η απουσία τέτοιου περιορισμού αντιβαίνει στην ανάγκη να εξασφαλισθούν η
ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών
υπηρεσιών,
δ) λόγω των χαρακτηριστικών των λιμενικών υποδομών ή του είδους της κυκλοφορίας
στον λιμένα, η δραστηριοποίηση πολυάριθμων παρόχων στον λιμένα δεν θα ήταν
δυνατή,
ε) όταν έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ότι ένας
λιμενικός τομέας ή υποτομέας, μαζί με τις λιμενικές του υπηρεσίες, ασκεί
δραστηριότητα η οποία είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το
άρθρο 34 της Οδηγίας αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 12,
13 και 14 του παρόντος άρθρου,
Για τους περιορισμούς της παρούσας παραγράφου, ισχύουν τα οριζόμενα στις περιπτ.
α’ - ε’ της παρ. 7.»
Προτάσεις
Επί της παραγράφου 11, δέον όπως αναφερθεί ρητά το Άρθρο 6 του Κανονισμού, προς
αποφυγή δημιουργίας ερμηνευτικών προβλημάτων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
Δέον όπως ορισθεί η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ως φορέας έχων την αποφασιστική
αρμοδιότητα για: α) την θέσπιση της μεθοδολογίας αποτίμησης των αιτημάτων εξαίρεσης
και β) την εξέταση και τελική κρίση επί των αιτημάτων εξαίρεσης, σύμφωνα με τη ρυθμιστική
αρμοδιότητα που της απονέμεται με το άρθρο 113 παρ. 1 εδ. β’ και ε’ του Ν. 4389/2016.
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Παράγραφος 15
§15. «Όταν δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας διαχείρισης λιμένα της παρ. 1 παρέχει υπηρεσίες
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, είτε ο ίδιος είτε μέσω νομικά ανεξάρτητης
οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ο περιορισμός του αριθμού των παρόχων
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και
της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.). Οι νομικές οντότητες του προηγούμενου εδαφίου
πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 6. Με την υπουργική απόφαση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο αριθμός των παρόχων για κάθε μια
από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της παρ. 9 δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από δυο (2).»
Προτάσεις
Η απόφαση περί περιορισμού των παρόχων αποτελεί αρμοδιότητα μόνον της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων, τόσο εκ του εν ισχύ (μη τεθέντος ωστόσο ακόμη σε εφαρμογή) Κανονισμού
ΕΕ 352/2017, όσο και εκ του Άρθρου 113 παρ. 1 εδ. β’ και ε’ του Ν. 4389/2016, καθότι στους
υπόλοιπους φορείς που προβλέπονται με την εν λόγω παράγραφο υφίσταται σύγκρουση
συμφερόντων. Η σύγκρουση συμφερόντων έγκειται στο να αποφασίσει το εν στενή εννοία
Δημόσιο (Υπουργεία) ύστερα από γνώμη υπηρεσίας επίσης του εν στενή εννοία Δημοσίου
(Δ.Α.Λ.) για φορείς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Δημόσιο.
Αναφορικά με τον δια του παρόντος νόμου καθορισμό του αριθμού των παρόχων κατ’
ελάχιστον σε δύο για κάθε κατηγορία αποβλήτων, δέον όπως ληφθούν υπ’όψιν οι διατάξεις
της παραγράφου 6 του Άρθρου 6 του Κανονισμού ΕΕ/2017/352, στην οποία προβλέπεται ότι
: «6. Όταν ο διαχειριστικός φορέας λιμένα ή η αρμόδια αρχή παρέχει λιμενικές υπηρεσίες
είτε ο ίδιος / η ίδια ή μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα,
το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποφυγή
συγκρούσεων συμφερόντων. Ελλείψει τέτοιων μέτρων, οι πάροχοι δεν μπορεί να είναι
λιγότεροι από δύο, εκτός εάν ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παραγράφου 1
δικαιολογεί περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε έναν μόνον
πάροχο».
Παράγραφος 16
§16. «Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 10Α, σύμβαση με μοναδικό
διαπιστευμένο πάροχο από δημόσιο φορέα διαχείρισης λιμένα της παρ. 1 για ένα ή
περισσότερα Παραρτήματα της σύμβασης Marpol 73/78 συνάπτεται, μόνον στην
περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος άλλων υποψηφίων, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία διατυπώνεται
μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του πλήρους
φακέλου στην Αρχή. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται
η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.»
Προτάσεις
Προτείνεται η θέσπιση μεγαλύτερης προθεσμίας από τις 20 ημέρες. Ένεκα του γεγονότος ότι
η κρίση επί της συμβάσεως που αναφέρεται στο άρθρο αποτελεί ρυθμιστική αρμοδιότητα
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της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, δέον όπως περιληφθεί και η
ΡΑΛ πέραν της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην εν λόγω παράγραφο.
Παράγραφος 20
§20. «Άρνηση διαπιστευμένου παρόχου για την παραλαβή και τη διαχείριση των αποβλήτων
και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, ακόμα και για λόγο ανωτέρας
βίας, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης
8111.1/41/2009.»
Προτάσεις
Προτείνεται η επί της Παραγράφου 20 απαλοιφή της πρότασης «ακόμα για λόγο ανωτέρας
βίας», η οποία παραβιάζει την αρχή της καλόπιστης σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων,
η οποία τυγχάνει εφαρμογής τόσο στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις όσο και στις έννομες
σχέσεις δημοσίου και διοικητικού δικαίου. Επίσης, ο περιορισμός τούτος έρχεται σε αντίθεση
και με την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, η οποία αναγνωρίζεται
ως θεμελιώδης αρχή και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Παράγραφος 21
§21. «Αδυναμία διαπιστευμένου παρόχου για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας,
επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης
8111.1/41/2009.»
Προτάσεις
Όπως και ανωτέρω υπό την παράγραφο 20.
Παράγραφος 23
§23. «Συμβάσεις για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων
φορτίου που προέρχονται από πλοία, εφόσον έχουν συναφθεί ύστερα από νόμιμη
διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του, έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου
διαρκείας τους. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν, σε καμία
περίπτωση, λόγο μη εφαρμογής του παρόντος άρθρου στο σύνολο των λιμένων της
παρ. 1 του παρόντος.»
Προτάσεις
Δέον όπως αντικατασταθεί η διάταξη «…και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του, έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου
διαρκείας τους.» με την πρόταση «…και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του, έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου
διαρκείας τους μέχρι την 1η Ιουλίου 2025.» προκειμένου να υπάρξει ορθή διαδικασία
εναρμόνισης του παρόντος νομοσχεδίου με τις προβλέψεις των διατάξεων και του
πνεύματος του Άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΕ/2017/352.
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Παράγραφος 24
§24. «Με ευθύνη των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμένων, καταρτίζονται,
εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναθεωρημένα και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σχέδια παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, τα οποία
υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προς έγκριση,
σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/2009. H
προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελεί λόγο μη
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
Προτάσεις
Η διάρκεια ισχύος των εν λόγω Σχεδίων δέον όπως ακολουθήσει τους χρόνους που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 106, το οποίο προϋποθέτει αναθεώρηση της
ΚΥΑ 8111.1/41/09.
Παράγραφος 27
§27. «Για τις προσκλήσεις των παρ. 8 και 10Α και τη διαδικασία επιλογής αναδόχων, ισχύουν
κατά τα λοιπά για τους μεν δημόσιους φορείς διαχείρισης λιμένα τα οριζόμενα στον ν.
4412/2016, για τους δε ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης λιμένων τα οριζόμενα κατά
περίπτωση στην αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης.»
Προτάσεις
Δέον όπως ληφθεί υπ’ όψιν και ο Ν. 4413/2016.
Παράγραφοι 2, 10, 13
Προτάσεις
Επί των παραγράφων 2, 10 και 13 του παρόντος νομοσχεδίου, δέον όπως συμπεριληφθεί και
η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων στις προβλέψεις των διατάξεων περί δημοσίευσης σε
ιστοσελίδα.
Γενικές Προτάσεις περί Θεμάτων που δεν έχουν προβλεφθεί από τον Νόμο
Α)

Στις προβλέψεις του Άρθρου 106, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η προσθήκη
μεταβατικών και τελικών διατάξεων, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που
ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή του νόμου σε σχέση με
πραγματοποιηθείσες ή σε εξέλιξη ιδιωτικές επενδύσεις εγκαταστάσεων υποδοχής
αποβλήτων (π.χ. δεξαμενές υποδοχής / επεξεργασίας αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου) εντός λιμενικής ζώνης.
Πιο συγκεκριμένα, δέον όπως ρυθμίζονται θέματα που θα αφορούν στην πρόσβαση
παρόχων υπηρεσιών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις και σχεδιασμό στον παρόντα νόμο
για διαχωρισμό των λειτουργιών υποδοχής / επεξεργασίας αποβλήτων από τη συλλογή
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τους, καθώς και οι διαδικασίες τιμολόγησης των υπό δίκαιους, εύλογους και
αμερόληπτους όρους, κατ' αντιστοιχίαν με την απελευθέρωση των κλάδων ενέργειας,
τηλεπικοινωνιών και άλλων βιομηχανιών δικτύου.
Β)

Εισαγωγή πρόνοιας για διατήρηση των εσόδων των λιμένων από τις εν λόγω
δραστηριότητες στα ίδια επίπεδα με το πρόσφατο παρελθόν, έτσι ώστε η εισαγωγή
ανταγωνισμού να μην σημαίνει και πτώση των εσόδων των λιμένων.

Γ)

Δέον όπως ληφθεί πρόνοια σε σχέση με αναφορές στον νόμο περί ανακύκλωσης και
των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων.

Δ)

Δεν υπάρχει αναφορά για ήδη ενταγμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, πλέον των
εγκαταστάσεων του υπόχρεου φορέα διαχείρισης, σε υφιστάμενα Σχέδια παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου. Σύμφωνα με την
ισχύουσα ΚΥΑ 8111.1/4941/2009 υπάρχει δυνατότητα σύνταξης Περιφερειακών
Σχεδίων. Δέον όπως ληφθεί πρόνοια για μικρότερα λιμάνια, τα οποία αυτή τη στιγμή
ευρίσκονται υπό την σκέπη Σχεδίου Διαχείρισης κάποιου μεγαλύτερου λιμένα. Θα
πρέπει να αποσβεσθεί ο κίνδυνος κάποια από αυτά τα λιμάνια να μείνουν χωρίς την
παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ή με πολύ ακριβές υπηρεσίες και πληγεί η
ανταγωνιστικότητά τους, ενδεικτικά με πρόνοια για διατήρηση του γεωγραφικού
πεδίου του κάθε σχεδίου διαχείρισης που ισχύει σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε Ολομέλεια και σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για:
α)

την αποστολή στοιχείων των ως άνω προτάσεων και παρατηρήσεων και νομοτεχνικές
εξειδικεύσεις αυτών προς τα αρμόδια όργανα και φορείς, καθώς και την υποβολή
υπομνήματος προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των
Ελλήνων.

β)

την υποβολή αιτήματος προς αρμόδια όργανα και φορείς για παροχή εύλογου
χρονικού διαστήματος για την επεξεργασία νομοτεχνικών προτάσεων-βελτιώσεων
διατάξεων του σχεδίου νόμου τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης, καθώς και
διαβούλευσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων
Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 25η
ΘΕΜΑ7ο:

Εξέταση καταγγελίας Διοικητού Δημόσιας Αρχής Λιμένων (αριθμ. πρωτ.
54/2017/11-08-2017) περί έδρας Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 25η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Λυμπέρης Θεόδωρος

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.
Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αρμόδια Εισηγήτρια, η οποία
ανέπτυξε συνοπτικά την με αριθμ. πρωτ. 658/26-10-2017 εισήγησή της, Ακολούθως,
λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα σε αυτή, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προέβησαν
σε διαλογική συζήτηση.
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Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ιστορικό
Δια της Επιστολής του Διοικητού της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (εφεξής ΔΑΛ) προς το Ταμείο
Αξιοποίησης ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (εφεξής ΤΑΙΠΕΔ) και προς τη Ρυθμιστική
Αρχή Λιμένων (εφεξής ΡΑΛ) με αρ.πρωτ. ΡΑΛ 465/14.08.2017 και με θέμα «Γνωστοποίηση
στοιχείων» τέθηκαν υπ’όψιν της Αρχής τα ακόλουθα:
“Την 04.08.2017 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1132656, η με
αρ.86867/04.08.2017 απόφαση κ. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της ΑΕ με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 44259307000
Το κείμενο της ανωτέρω τροποποίησης έχει κατά λέξη ως εξής:
«Το ΔΣ συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της εταιρείας ή εναλλακτικά
εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, το
ΔΣ δύναται να συνεδριάζει στην Ηπειρωτική Κίνα ή το Χόνγκ Κόνγκ.»
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
α) ότι ως έδρα του νομικού προσώπου νοείται η πραγματική έδρα, ήτοι ο τόπος δηλαδή στον
οποίο ασκείται η διοίκηση του προσώπου και όχι ο τυχόν διάφορος τόπος που κατονομάζεται
απλώς ως έδρα στο καταστατικό του. Επομένως, διοίκηση εταιρικών υποθέσεων από την
Ηπειρωτική Κίνα ή το Χόνγκ Κόνγκ, δύναται υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει σε μεταβολή της
πραγματικής έδρας της ΟΛΠ ΑΕ και
β) Το περιεχόμενο της αντίστοιχης ΣΑΜ
γνωστοποιούμε για τις δικές σας ενέργειες “.
Κατά την 24η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΡΑΛ στις 21-09-2017 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση
των μελών, για το παρόν θέμα και εισήχθη θέμα συζήτησης υπ. αρ. 3ii. Ομόφωνα, τα
παρόντα τακτικά μέλη αποφάσισαν για την περαιτέρω διερεύνηση της επιστολής του
διοικητή της ΔΑΛ.
Νομικό Πλαίσιο
Α. Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό που ρυθμίζει την λειτουργία του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς ΑΕ (εφεξής ΟΛΠ ΑΕ), αναφέρεται ρητά στο άρθρο 2 - Έδρα ότι:
«1. Η Εταιρία έχει της έδρα της στο Δήμο Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εντός και εκτός
Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
υποχρεούται να συνοψίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω».
Β. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται
ότι:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της εταιρείας
ή εναλλακτικά εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εναλλακτικά, το ΔΣ δύναται να συνεδριάζει στην Ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ.
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να ορίζει με ειδική απόφασή του εύλογες τεχνικές προδιαγραφές
ασφαλείας για τη διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων».
Γ. Επιπροσθέτως και σύμφωνα με το άρθρο 14, αναφέρεται ότι:
«Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι κανόνες που
εφαρμόζονται σε Ανώνυμες Εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο Αθηνών».
Δ. Σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2, 3, 3α, 21 παρ. 5 και 25 του Ν. 2190/1920 (Θεσμικός
Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών), όπως σήμερα ισχύει, ορίζεται ότι:
«Άρθρον 20. "Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου".
2. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τόπος, στην ημεδαπή ή
την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συμβούλιο.
3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην
ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3α. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η
πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την
εγκυρότητα της συνεδρίασης.
Άρθρον 21. "Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο".
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή
τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και
αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Άρθρον 25 – “Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση”
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια
άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία
φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του
ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που Εδρεύει στην
Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου
βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι
εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε
στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων
μετοχών, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε
άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς σχετική
πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι
που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει
κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων».
Ε. Σύμφωνα με το προοίμιο 13 και το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 του
Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας προβλέπεται ότι:
«Προοίμιο (13)
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Το "κέντρο των κύριων συμφερόντων" θα πρέπει να αντιστοιχεί στον τόπο όπου ο οφειλέτης
ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συμφερόντων του και, συνεπώς, είναι τόπος αναγνωρίσιμος
από τους τρίτους.
Άρθρο 3 παρ. 1
Αρμόδια για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι τα δικαστήρια του κράτους
μέλους στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη. Για τις
εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι κέντρο
των κυρίων συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας».
Υπαγωγή - Αιτιολογικό
Στο Ελληνικό Δίκαιο γίνεται διάκριση μεταξύ της καταστατικής έδρας της εταιρείας (δηλαδή
του τόπου όπου κατά το καταστατικό εδρεύει η εταιρεία και λειτουργούν τα βασικά όργανά
της, ΔΣ και ΓΣ) και της πραγματικής έδρας της εταιρείας, (ήτοι του τόπου όπου στην
πραγματικότητα λαμβάνονται οι βασικές και κύριες αποφάσεις για την διαχείριση των
υποθέσεών της και την εν γένει λειτουργία της). Η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης, διότι κατ’
αρχάς (με εξαίρεση όπου ρητά ο νόμος προβλέπει το αντίθετο) μία εταιρεία αντιμετωπίζεται
ως εδρεύουσα στον τόπο της πραγματικής της έδρας, αν δε (ως γεγονός) η πραγματική έδρα
της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, τότε ενεργοποιείται η διάταξη του καταστατικού με την
οποία προσδιορίζεται ειδικότερα ο τόπος αυτός.
Η έδρα της εταιρείας αποτελεί ουσιώδες συνδετικό στοιχείο για την εθνικότητα της
εταιρείας, για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της, για τις σχέσεις με τους τρίτους, για τον
προσδιορισμό των Δικαστηρίων της χώρας όπου κατ’ αρχάς ενάγεται η εταιρεία, για την
πτώχευση της εταιρείας, για τις διοικητικές αρχές υπό την εποπτεία των οποίων τελεί η
εταιρεία και για αρκετά ακόμη ζητήματα.
Εξ’ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι συνεδρίες του
ΔΣ ανώνυμης εταιρείας λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα στην κατά το καταστατικό έδρα της
εταιρείας. Ο νομοθέτης όμως θέσπισε τη δυνατότητα πρόβλεψης από το καταστατικό, ότι το
ΔΣ μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
Ο σκοπός της παροχής της ευχέρειας αυτής εξυπηρετεί την ανάγκη ευελιξίας στη λειτουργία
του ΔΣ, ιδίως σε περιπτώσεις που η εταιρεία έχει εγκαταστάσεις, υποκαταστήματα ή
θυγατρικές και σε άλλα μέρη εκτός της έδρας της ή η μητρική της εταιρεία εδρεύει στην
αλλοδαπή, χωρίς βέβαια να αναιρείται ο κανόνας ότι οι συνεδριάσεις θα πρέπει κατά
τεκμήριο να λαμβάνουν χώρα στην έδρα της εταιρείας (Λιβαδά υπ’ αρθρ. 20 Ν. 2190/1920,
Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, Επιμέλεια Ευάγγελος Περάκης, Γ’ έκδοση / Νομική
Βιβλιοθήκη). Την ανάγκη αυτή εξυπηρετεί και η, από την ίδια διάταξη, θεσπιζόμενη
δυνατότητα συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης. Τούτο, σε συνδυασμό με το ότι έχει
καθιερωθεί (βλ. αρθρ. 21 παρ. 5 Ν 2190/1920) η διά περιφοράς υπογραφή πρακτικού των
μελών του ΔΣ, το οποίο ισοδυναμεί προς απόφαση, η φυσική παρουσία των μελών του ΔΣ
στην έδρα της εταιρείας δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο όρο εγκυρότητας των αποφάσεών
του.
Τα ανωτέρω δημιουργούν ζητήματα για τον προσδιορισμό της πραγματικής έδρας της
εταιρείας, διότι ο τόπος λήψης των αποφάσεων καθίσταται έννοια ρευστή.
Σταθερή παράμετρος που έχει κρίσιμη σημασία για το όλο ζήτημα αποτελεί το κέντρο των
κυρίων συμφερόντων της εταιρείας, όπου δηλαδή κυρίως η εταιρεία είναι αναγνωρίσιμη στις
συναλλαγές ως αυθύπαρκτη οντότητα. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1346/2000 του
Συμβουλίου ΕΕ (προοίμιο σημείο 13) το κέντρο των κυρίων συμφερόντων θα πρέπει να
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αντιστοιχεί στον τόπο όπου ασκείται συνήθως η διοίκηση της επιχείρησης. Περαιτέρω ο ίδιος
κανονισμός (άρθρο 3 παρ. 1) εισάγει μαχητό τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο το κέντρο των
κυρίων συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού (πλέον ενωσιακού)
δικαίου, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει των εθνικών δικαίων των κρατών-μελών. Η αρχή
της υπεροχής ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές πράξεις οι οποίες διαθέτουν δεσμευτική ισχύ.
Η αρχή της υπεροχής εγγυάται την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των εθνικών
δικαίων και αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Η εν λόγω αρχή
καθιερώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΔΕΕ). Το ΔΕΕ καθιέρωσε
την αρχή της υπεροχής με την απόφαση C-6/64, Costa κατά Enel της 15ης Ιουλίου 1964. Στην
εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο αναφέρει ότι δίκαιο που απορρέει από τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα ενσωματώνεται στα νομικά συστήματα των κρατών μελών, τα οποία
υποχρεούνται να το σέβονται. Επομένως, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερέχει των εθνικών
δικαίων. Το εθνικό δίκαιο δεν ακυρώνεται ούτε καταργείται, αλλά αναστέλλεται η
υποχρεωτική ισχύς του.
Περαιτέρω, η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των εθνικών δικαιωμάτων
είναι απόλυτη. Έτσι, ισχύει για όλες οι ευρωπαϊκές πράξεις που έχουν υποχρεωτική ισχύ,
ανεξαρτήτως εάν απορρέουν από το πρωτογενές ή το παράγωγο δίκαιο.
Εν προκειμένω, η ΟΛΠ ΑΕ έχει τηρήσει όλες τις διατυπώσεις συστάσεως της ως Ανώνυμη
Εταιρεία κατά το Ελληνικό Δίκαιο.
Επιπλέον, ο τόπος των κυρίων συμφερόντων της ΟΛΠ ΑΕ είναι χωρίς αμφιβολία ο Πειραιάς, ο
οποίος αποτελεί και την κατά το καταστατικό έδρα της εταιρείας. Επομένως, ανεξάρτητα από
το εάν και πόσες φορές συνεδριάζει το ΔΣ της εταιρείας στον Πειραιά, την ηπειρωτική Κίνα ή
το Χονγκ Κονγκ, η έδρα της εταιρείας (καταστατική και πραγματική) πρέπει να θεωρηθεί ότι
βρίσκεται στον Πειραιά, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι πιο σπουδαίες αποφάσεις για τη
λειτουργία της εταιρείας και την διαχείριση/εκμετάλλευση του Λιμένος Πειραιώς
λαμβάνονται στην ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ. Μόνο το γεγονός ότι η ΟΛΠ ΑΕ
ελέγχεται από εταιρεία με έδρα στην Κίνα και με Κινέζους, κατά πλειοψηφία, μέλη ΔΣ και
μετόχους, δεν επηρεάζει το ζήτημα της πραγματικής έδρας της εταιρείας (ΟΛΠ ΑΕ) αλλά
απαιτείται επιπλέον και λήψη στην Κίνα των πιο σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την
ΟΛΠ ΑΕ και το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται.
Τέλος, η τελευταία τακτική γενική συνέλευση της ΟΛΠ ΑΕ πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου
2017 στον Πειραιά.
Εν πάσει περιπτώσει, το εν λόγω θέμα αποτελεί ζήτημα εξέτασης των πραγματικών
περιστατικών αναφορικά με α) τον τόπο που αποτελεί το κέντρο των κυρίων συμφερόντων
της ΟΛΠ ΑΕ και β) του τόπου που λαμβάνονται οι πιο σπουδαίες αποφάσεις για τη
λειτουργία της εταιρείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε Ολομέλεια και σε φανερή ψηφοφορία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, μόνον εκ του γεγονότος ότι το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ δύναται
να συνεδριάζει στην ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ ή μέλος του ΔΣ ευρισκόμενο στην
ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ να συμμετέχει σε συνεδρίαση του οργάνου αυτού μέσω
τηλεδιάσκεψης, δεν αρκεί για να θεωρηθεί η ΟΛΠ ΑΕ ως έχουσα πραγματική έδρα στην Κίνα
ή στο Χονγκ Κονγκ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων
Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 24η
ΘΕΜΑ 5ο: Στοιχεία τακτοποίησης οφειλών τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Θήρας.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 24η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5.Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Βελουδογιάννη Ελένη
8. Κορκίδης Βασίλειος
9.Μπαϊρακτάρης Δημήτριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
5. Γρίνος Σπυρίδων
2.Λυμπέρης Θεόδωρος

Μέλος
Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανέπτυξε συνοπτικά την με αριθμ.
πρωτ. 432/19-09-2017 εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα σε αυτά,
τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και
την Εισήγηση του Προέδρου

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ιστορικό
Κατά την 23η Συνεδρίαση της ΡΑΛ, ο κ. Αντιπρόεδρος είχε ενημερώσει τα Μέλη της ΡΑΛ
σχετικά με τη μη καταβολή τελών από το Δ.Λ.Τ. Θήρας. Ανέφερε ότι ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, η Απόφαση ΡΑΛ 330/2016
(ΦΕΚ Β’1923): «Κανονισμός Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», και η
Κ.Υ.Α. αριθ. 340/2014 (ΦΕΚ Β'924) «Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», ορίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται σε περιπτώσεις
μη πραγματοποίησης των υποχρεώσεων των Φορέων Διαχείρισης Λιμένα.
Πιο συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι οι ενέργειες του Δ.Λ.Τ. Θήρας που στοιχειοθετούν λόγους
επιβολής προστίμου :
α) η άρνηση παροχής οικονομικών στοιχείων και
β) η μη καταβολή τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ., κατ’ εκτίμηση 10.596,25 €, μείον του ποσού των
3.000 € ήδη εισπραχθέντων.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος είχε αρχικώς εισηγηθεί την εφαρμογή του
άρθρου 114 του Ν.4389/2016 §5 περί επιβολής προστίμου, όπως ρητά ορίζεται ύψους
15.000 € για την άρνηση παροχής οικονομικών στοιχείων για τέσσερα έτη. Εναλλακτικά,
εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου 18.700 € που αντιστοιχεί στο 1% του κύκλου εργασιών
όπως δηλώθηκε από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2014 με την αριθμ.
πρωτ. 1273/2.9.2014 επιστολή του (Ανώτατο προβλεπόμενο όριο προστίμου κατά τον νόμο).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και την έκφραση αρκετών απόψεων, τα παρόντα τακτικά
μέλη της ΡΑΛ συμφώνησαν, τελικώς, ομόφωνα να υπάρξει χρονική δυνατότητα
συμμόρφωσης για το Δ.Λ.Τ. Θήρας και να εξαντληθούν τα όρια της καλής πίστης προ της
επιβολής οποιουδήποτε προστίμου.
Τα παρόντα τακτικά Μέλη ομόφωνα εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, προς εξάντληση των ορίων της καλής πίστης, και μετέθεσαν την
έκδοση οριστικής απόφασης περί επιβολής προστίμου στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση,
εφόσον δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
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Στην 24η συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της ΡΑΛ ενημέρωσε τα Μέλη της ΡΑΛ ότι την αμέσως
επόμενη μέρα από την 23η Συνεδρίασης του Δ.Σ., ήτοι στις 29.8.2017, είχε επικοινωνία με τον
Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Θήρας προς εξάντληση των ορίων καλής πίστης, και ότι μετά την
επικοινωνία κατεβλήθησαν 5.000 Ευρώ υπέρ ΡΑΛ από το Δ.Λ.Τ. Θήρας και ότι υπήρξε
δέσμευση για αποστολή των οικονομικών στοιχείων.
Επιπροσθέτως απεστάλη το έγγραφο 533/19.09.2017 προς τη ΡΑΛ από το Δ.Λ.Τ. Θήρας, το
οποίο ενημερώνει την καταβολή του εν λόγω ποσού και αιτείται για μη επιβολή κυρώσεων.
Ο Πρόεδρος της ΡΑΛ με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης περί
μη επιβολής προστίμου κατά του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
Νομικό Πλαίσιο
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
2. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Την Κ.Υ.Α. αριθ. 340/2014 (ΦΕΚ Β'924) «Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)».
4. Την Αποφ. 330/2016 (ΦΕΚ Β’1923): «Κανονισμός Διερεύνησης Καταγγελιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».
Υπαγωγή - Αιτιολογικό
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Ότι η οικονομική εκκρεμότητα του Δ.Λ.Τ. Θήρας προς τη ΡΑΛ, σύμφωνα με το Ν.
4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει, και την Κ.Υ.Α. αριθ. 340/2014 (ΦΕΚ Β'924) «Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» τακτοποιήθηκε μερικώς με την καταβολή ποσού
5.000 €.

2.

Το αίτημα του Δ.Λ.Τ Θήρας για μη επιβολή κυρώσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και σε φανερή ψηφοφορία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

α)

τη μη επιβολή προστίμου στο Δ.Λ.Τ. Θήρας για τη μη καταβολή τέλους υπέρ της Ρ.Α.Λ.
και την μη παροχή οικονομικών στοιχείων, λόγω της μερικής τακτοποίησης των
οφειλών.

β)

την εξουσιοδότηση του Προέδρου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη αποστολή
των οικονομικών στοιχείων από το Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων
Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η
ΘΕΜΑ 6ο: «Καταγγελία της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions A.E. για τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ Α.Ε. για παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας».
Την 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 27η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ.
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη
– Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Κορκίδης Βασίλειος
2. Λυμπέρης Θεόδωρος

Μέλος
Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος δίδει το λόγο στην αρμόδια Εισηγητή κ. Μ. Καραφώτη, η
οποία αναπτύσσει συνοπτικά την από 28.11.2017 Εισήγησή της. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική
συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την
Εισήγηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νομικό Πλαίσιο
α) Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147).
β) Κανονισμός (ΕΚ)725/2004 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για βελτίωση
της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις των κρατών-μελών.
γ) Η με αρ.πρωτ.5949/16.10.2016 Διακήρυξη του ΟΛΗ Α.Ε. «Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας/Φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης Αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
Α.Ε. για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS – Έτος 2017».
Ιστορικό - Καταγγελία
1. Η εταιρεία ICTS Hellas Security Solutions A.E. (εφεξής ICTS) απέστειλε έγγραφο στην Ρ.Α.Λ.

με αρ.πρωτ. 407 /14-7-2017 όπου αναφέρεται ότι, στον ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,
που διενεργήθηκε από τον ΟΛΗ ΑΕ με την αρ.πρωτ.5949/16.10.2016 διακήρυξη, για
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του, προϋπολογισμού 900.000
Ευρώ, κατακυρώθηκε στις 09/05/2017 στην εταιρεία ESA SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. (εφεξής
ESA). Στις 9-5-2017 κλήθηκε να καταθέσει στον ΟΛΗ ΑΕ εντός 20 ημερών (ήτοι μέχρι 29-052017), επί ποινή αποκλεισμού έκπτωσης, όλα τα δικαιολογητικά της ομάδας εργασίας 83
ατόμων, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η ESA υπέβαλε φάκελο στις 25-05-2017.
2. Ο ΟΛΗ ΑΕ απέστειλε έγγραφο στη Ρ.Α.Λ. με αρ.πρωτ. 421/18-07-2017 που αφορά σε νομική

γνωμοδότηση κατ΄εντολήν του ΟΛΗ ΑΕ σχετικά με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της
αναδόχου εταιρείας ESA προ της υπογραφής της εν λόγω σύμβασης.
3. Συνοπτικά αναφέρεται ότι μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην

ESA, η οποία της κοινοποιήθηκε, κλήθηκε με το υπ.αρ.2168/09-05-2017 έγγραφο ΟΛΗ ΑΕ,
να προσκομίσει τα προβλεπόμενα εντός 20 ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι
έως 29-05-2017. Αναφέρεται ότι ουδείς συμμετέχων προσέφυγε κατά της Διακήρυξης και
κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4412/2016 α.360
(για συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ) στον οποίο αναφέρονται τα εξής:
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«Δικαίωμα άσκησης προσφυγής : 1.Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει η είχε συμφέρον να του
ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση…… υποχρεούται….., να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά σχετικής πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 2. Aποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων μέσων. 3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής
προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων η παραλείψεων».
4. Η ΡΑΛ ενημερώθηκε ότι η σχετική σύμβαση υπεγράφη τελικώς στις 21-07-2017, αφού

ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του φακέλου της εταιρίας ESA από τον ΟΛΗ ΑΕ.
5. Κατά την 23η Συνεδρίαση της ΡΑΛ στις 28.08.2017, για το εν λόγω θέμα τα μέλη του ΔΣ

εξέφρασαν τις απόψεις τους και ομόφωνα αποφάσισαν για περαιτέρω διερεύνηση της
υπόθεσης με δειγματοληπτικό έλεγχο στοιχείων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και το
θέμα να τεθεί εκ νέου σε επομένη Συνεδρίαση.
6. Η Ρ.Α.Λ με την υπ. αρ. 505/18-10-2017 επιστολή της προς τον ΟΛΗ, ζήτησε όπως της

αποσταλούν στοιχεία σχετικά με την υπ’ αριθμόν 5949/16.10.2016 προκήρυξη ανοικτού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ
ΑΕ και συγκεκριμένα:
i. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 5949/16.10.2016 προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ ΑΕ σε
ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή.
ii. Αντίγραφο του πλήρους φακέλου, με όλα τα δικαιολογητικά προς συμμετοχή που
προβλέπει ο Διαγωνισμός, εκάστης διαγωνιζομένης εταιρείας που υπέβαλε
προσφορά στον εν λόγω Ανοικτό Διαγωνισμό σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη
μορφή.
iii. Όπως προβούν σε χαρακτηρισμό και αιτιολογία κάθε στοιχείου που θα διαβιβασθεί
και θεωρείται ως επιχειρηματικό απόρρητο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα,
στο επισυναπτόμενο στην παρούσα άρθρα 3 και 6 του Κανονισμού Διερεύνησης
Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, (Απόφαση 330, ΦΕΚ Β'
1923/02.06.2017).
7. Ο ΟΛΗ ΑΕ με την υπ.αρ.715/09-11-2017 επιστολή του αναφέρει ότι:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού , σας διαβιβάζουμε σε CD το οποίο περιέχει σε
ηλεκτρονική μορφή:
 Το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων προς συμμετοχή που προέβλεπε ο διαγωνισμός,
του συνόλου των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά,
 Τα δικαιολογητικά μειοδότη της εταιρείας ESA για την οριστική κατακύρωση του
διαγωνισμού,
 Τα κείμενα του διαγωνισμού (διακήρυξη-περίληψη) καθώς και τις αποφάσεις έγκρισης των
πρακτικών του διαγωνισμού.

Κανένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν έχει χαρακτηριστεί ως απόρρητο ή
εμπιστευτικού χαρακτήρα από τους οικονομικούς φορείς.
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Με το παρόν θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο Β.4.3
της διακήρυξης, μετά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού και κατά την
υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούταν να προσκομίσει σε έντυπη μορφή
σειρά δικαιολογητικών που αφορούσαν μεταξύ άλλων τα προσόντα του προσωπικού
που θα διέθετε για την εν λόγω σύμβαση.
Τα παραπάνω έγγραφα είναι στην διάθεση της ΡΑΛ εφόσον αυτά απαιτηθούν».

Ιστορικό Διαγωνιστικής Διαδικασίας- Προκήρυξη
8. Περί της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ο ΟΛΗ

Α.Ε. παρέθεσε τα στοιχεία του εν λόγω
διαγωνισμού, προς τεκμηρίωση της διαφάνειας και της ορθότητας της διαγωνιστικής
διαδικασίας και συγκεκριμένα την με το αρ.πρωτ. 5949/16-11-2016, (ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ),
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS – ΈΤΟΣ 2017»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 900.000 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.) με βάση την υπ.αρ. 1/19ου ΔΣ
ΟΛΗ Α.Ε. 09-11-2016 απόφαση, καθώς και την ΠΕΡΙΛΗΨΗ του με τον ίδιο ως άνω τίτλο,
όπου αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα ενημερωτικά στοιχεία:

«Συνοπτικά στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

διαγωνισμού Οργανισμός
Λιμένος
Ηρακλείου
Ανώνυμη Εταιρεία
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS –
ΈΤΟΣ 2017»
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ
Ο.Λ.Η. Α.Ε.
(Κωδικός ΝUTS: EL434)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά
CPV 79710000-4 Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
900.000,00 €, πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους
Πόρους
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
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ΕΡΓΟΥ

της
σύμβασης,
με
δυνατότητα
παράτασης 3 μηνών
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Διαδικτυακή
πύλη
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ Τετάρτη 16/11/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δευτέρα 12/12/2016, και ώρα 11:00 π.μ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Παρασκευή 18/11/2016
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τετάρτη 16/11/2016
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι έξι
(26) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίεσης της προκήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 331 του Ν.4412/2016. Η Αναλυτική Διακήρυξη
αναρτάται επίσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Ιστοσελίδα του
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο κεφ. Β.3 Τόπος και χρόνος
υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι έξι
(26) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίεσης της προκήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 331 του Ν.4412/2016. Η Αναλυτική Διακήρυξη
αναρτάται επίσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Ιστοσελίδα του
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο κεφ. Β.3
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος οικονομικός
φορέας, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας)
έχει λάβει πλήρη γνώση α. της παρούσας Διακήρυξης, β. της ισχύουσας νομοθεσίας. Η
συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος οικονομικός φορέας, αλλά και
κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας».

Ιστορικό Διαγωνιστικής Διαδικασίας- Εξέλιξη Διαγωνισμού
9. Περί της εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας συνήλθε την 23-02-17 το Δ.Σ. του ΟΛΗ Α.Ε.

με την υπ.αρ. Απόφαση 13/2ου ΔΣ/23-2-2017 με θέμα : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ISPS – ΕΤΟΣ 2017».
Το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, έχει ως ακολούθως:
«Στο πλαίσιο της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής
υπηρεσιών για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης των λιμενικών
εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εφαρμογή
του κώδικα ISPS – έτος 2017», με αριθμό διακήρυξης 5949/16.10.2016 (με αύξοντα
αριθμό συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 29575), στις 14 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε., συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, όπως αυτή
συστήθηκε με την με αριθμό 54 (αρ.πρωτ.1045/2016 ΑΔΑ:6ΥΜΡ469ΗΞΣ-ΜΜ3) απόφαση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ Α.Ε».
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού.

10. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των

προσφορών ήταν η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 ενώ η ημερομηνία της
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα
11.06.

11. Η Επιτροπή Διαγωνισμού επεσήμανε ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα

με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ. 5949/16.10.2016 διακήρυξη, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και έχει λάβει ως
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 29575. Αφού
διαπιστώθηκε ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με α/α 29575 ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6) προσφορές, τα
μέλη της επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειμένου να αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι προσφορές. Με την παραπάνω
διαδικασία αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών
Προσφορών» με αποτέλεσμα να είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

12. Αρχικώς όλες οι προσφορές έγιναν δεκτές για την αξιολόγηση, καθώς οι φάκελοι που

περιέχουν κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με
την ηλεκτρονική προσφορά, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και ειδικότερα εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

13. Στη

συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. εξέτασε για κάθε υποψήφιο εάν
τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά αρχεία:
 Αντιστοιχούν στα απαιτούμενα από τον Νόμο και τη διακήρυξη έγγραφα, τόσο στο είδος
όσο και στο αναλυτικό περιεχόμενό τους
 Φέρουν έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από αναγνωρισμένο πάροχο, όταν υπογράφονται
από τον υποψήφιο ή άλλη τυχόν δημόσια αρχή/φορέα
 Έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή εντός του σχετικού φακέλου για όσα δεν φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.

16. Επίσης η Επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη της:




Το με αρ. πρωτ. 327/26-1-2017 υπόμνημα της εταιρείας ICTS
Τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τις συμμετέχοντες εταιρείες στο με αρ. πρωτ.
257/23-1-2017 έγγραφό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Τις διευκρινήσεις που εστάλησαν από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες σχετικά με το
παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.

17. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι πολλοί υποψήφιοι συνυπέβαλαν τόσο στην πλατφόρμα του

διαγωνισμού όσο και στους φακέλους με την έντυπη μορφή, έγγραφα πλεονάζοντα
(δικαιολογητικά που αφορούν τη διαδικασία κατακύρωσης). Τα ανωτέρω δεν ελήφθησαν
υπ’όψιν και εξετάστηκαν αποκλειστικά και μόνο για το ενδεχόμενο να αποκαλύπτεται το
οικονομικό σκέλος της προσφοράς.
Ιστορικό Διαγωνιστικής Διαδικασίας- Αξιολόγηση Διαγωνιζομένων
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18. Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ομόφωνα ότι:
«Η Εταιρεία BRINKS HERMES SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφεξής BRINKS) κατέθεσε την υπ’αριθμ.GRAΧΧΧΧ40
εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδόσεως ALPHA BANK, με ισχύ έως 30 Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού (Άρθρο Β2, σελ. 22-23):
«……Κάθε προσφορά οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου
ήτοι 18.000,00€.
5. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον μηνών μετά
τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, και επιστρέφεται στους οικονομικούς φορείς
βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016.
6. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την
παράγραφο Β.2.3, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ανανεώσει την εγγύηση
συμμετοχής για χρόνο ίσο με την παράταση πλέον ενός μηνός, από την ημερομηνία
λήξης της παράτασης.
7. Εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή/και ποσό μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του.

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν στις 12-122016, η ελάχιστη ημερομηνία ισχύος των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής είναι (180
ημέρες και δύο μήνες από 13-12-2016) 10-8-2017».
19. Με βάση τα παραπάνω η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της εταιρείας BRINKS

απορρίφθηκε ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά της.
20. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ομόφωνα πλήρεις τους (υπό) φακέλους

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των υπόλοιπων πέντε (5) υποψηφίων
αναδόχων και έκανε αποδεκτές τις προσφορές τους στην περαιτέρω συμμετοχή στον
διαγωνισμό, δηλαδή των εταιρειών:
1. ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2. G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. SECURITAS GROUP ASTERION INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡ ΕΥΘΥΝΗΣ
5. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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καθώς οι αντίστοιχοι (υπο)φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών
αξιολογήθηκαν ως πλήρεις και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
21. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβλήθηκε, με την παραπάνω εισήγηση, προς το

ΔΣ του ΟΛΗ Α.Ε. για την λήψη απόφασης προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού να
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι, την αποσφράγιση και αξιολόγηση
των (υπό) φακέλων των οικονομικών προσφορών.
22. Το Δ. Σ της ΟΛΗ Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:





«Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού Διεθνούς διαγωνισμού «Παροχής
Υπηρεσιών Ασφάλειας- Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εφαρμογή του κώδικα ISPS – έτος 2017»
Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας BRINKS, για τους λόγους που αναφέρονται στο
πρακτικό.
Την καταρχήν αποδοχή των προσφορών των ως άνω 5 εταιρειών, καθώς οι αντίστοιχοι
(υπο)φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών αξιολογήθηκαν ως
πλήρεις και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις».

23. Την 13-03-17 συνήλθε, το Δ.Σ. του ΟΛΗ Α.Ε. με την υπ. Αριθ. Απόφασης 1/3ου έκτακτου

ΔΣ/13-3-2017 με ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - ΕΤΟΣ 2017» ΚΑΙ «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
και εισήχθη προς συζήτηση το παραπάνω θέμα και αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 1224/133-2017 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού κ. Σ.1, η οποία έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής
υπηρεσιών για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης των λιμενικών
εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εφαρμογή
του κώδικα ISPS – έτος 2017, με αριθμό διακήρυξης 5949/16.10.2016 (με αύξοντα
αριθμό συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 29575), στις 14 Δεκεμβρίου 2016
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών,
όπως αυτή συστήθηκε με την με αριθμό 54 (αρ.πρωτ.1045/2016 ΑΔΑ:6ΥΜΡ469ΗΞΣΜΜ3) απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ Α.Ε.
Η επιτροπή με την από 24.2.2017 ηλεκτρονική επικοινωνία της μέσω της πλατφόρμας
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ανακοίνωσε στους υποψηφίους ότι η αποσφράγιση των οικονομικών
φακέλων θα διενεργούνταν στις 1.3.2017 και ώρα 12.00. Αφού διαπιστώθηκε ότι ο
ηλεκτρονικός διαγωνισμός με α/α 29575 αναφορικά με τις οικονομικές προσφορές
ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και έχουν μείνει από το
σύστημα πέντε (5) παραδεκτές προσφορές στο διαγωνισμό, τα μέλη της επιτροπής
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι προσφορές. Συγκεκριμένα, με την παραπάνω
1

Το πλήρες όνομα των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού έχει αφαιρεθεί ως Ευαίσθητο Προσωπικό Δεδομένο
και Απόρρητο.
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διαδικασία αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομικών Προσφορών» με
αποτέλεσμα να είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον έλεγχο των
όσων αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού στην σελίδα 21 (παρ. 1,2,3 της Διακήρυξης
για α) κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς, β) δήλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 68 Ν.3863/2010 και γ) αντίγραφο της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης), τα στοιχεία των
προσφορών που έγιναν αποδεκτές στην φάση αυτή έχουν ως εξής:
Υποψήφιος

1 ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 SECURITAS GROUP ASTERION INTERNATIONAL
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 G4S
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προσφερόμενη τιμή
ανθρωποώρας χωρίς
ΦΠΑ
(….2)
(….)

(….)
(….)

(….)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της ανάδειξης της υποψηφίου εταιρείας ESA SECURITY
SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ως μειοδότη με τιμή ανθρωποώρας (….)χωρίς ΦΠΑ, καθώς η οικονομική
προσφορά που υπέβαλλε πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της
διακήρυξης, έχοντας καταθέσει και αντίγραφο της Επιχειρησιακής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας της Εταιρείας της».
«Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πρότεινε την έγκριση του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία ESA
με τιμή ανθρωποώρας (….) χωρίς το ΦΠΑ.
Το Δ. Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:
Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του
διαγωνισμού
2

Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων εταιρειών έχουν αφαιρεθεί ως εμπορικά μυστικά και ως εκ τούτου
απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων είχε στη διάθεσή της από την
Αναθέτουσα Αρχή ΟΛΗ Α.Ε. όλα τα στοιχεία
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Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία ESA
SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ με τιμή ανθρωποώρας 6,38€ χωρίς ΦΠΑ.
Την παροχή εντολής στην επιτροπή διαγωνισμού να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας,.
Την παράταση της με αρ. πρωτ. 8162/15-12-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας/ φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΟΛΗ Α.Ε. για την
εφαρμογή του κώδικα ISPS 2015, για χρονικό διάστημα μέχρι 30-4-2017 με την αίρεση
διακοπής αυτής, αζημίως για τον Οργανισμό οποτεδήποτε, εάν έως τότε έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία του διαγωνισμού και έχει εγκατασταθεί ο νέος ανάδοχος για λόγους
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που αφορούν στην διαφύλαξη της τάξης και
ασφάλειας εντός της Χ.Ζ. του λιμένος».

Ιστορικό Διαγωνιστικής Διαδικασίας- Αξιολόγηση Μειοδότριας Εταιρείας
24. Την 25-04-17 συνήλθε το Δ. Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε, με την υπ. Αρ. Απόφαση 1/5ου ΔΣ/25-4-17 με

θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - ΕΤΟΣ 2017». Το παραπάνω θέμα και αναφέρεται στο με αρ.
πρωτ. 1900/24-4-2017 πρακτικό επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού, «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων
αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εφαρμογή του κώδικα ISPS –
έτος 2017», το οποίο έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής
υπηρεσιών για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης των λιμενικών
εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την
εφαρμογή του κώδικα ISPS – έτος 2017», με αριθμό διακήρυξης 5949/16.10.2016 (με
αύξοντα αριθμό συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 29575), στις 13 Απριλίου
2017 ημέρα Μ.Πέμπτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., συνεδρίασε η επιτροπή
αξιολόγησης των προσφορών, όπως αυτή συστήθηκε με την με αριθμό 54
(αρ.πρωτ.1045/2016 ΑΔΑ:6ΥΜΡ469ΗΞΣ-ΜΜ3) απόφαση του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ Α.Ε. και αποτελείται από τους:
Κ. Λ. Σ., Διευθυντής Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρος
K. Φ.Ε., Διευθυντής Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, ως Μέλος
Κ. Κ.Α., Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως Μέλος και Γραμματέα.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρείας ESA SECURITY SOLUTIONS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που
αναδείχθηκε κατά το στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών».
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25. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, η ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά

κατακύρωσης την 07.04.2017, ενώ σε έντυπη μορφή παρελήφθησαν από την επιτροπή την
11.04.2017. Η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
πραγματοποιήθηκε δύο εργάσιμες ημέρες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε
έντυπη μορφή, ήτοι την Μ. Πέμπτη 13.04.2017 και ώρα 11.00. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
επεσήμανε ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
με αρ.πρωτ.5949/16.10.2016 διακήρυξη, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 29575 πραγματοποιήθηκε
δύο εργάσιμες ημέρες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ήτοι
την Μ.Πέμπτη 13.04.2017 και ώρα 11.00. Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή παρέλαβε από το αρμόδιο γραφείο
Πρωτοκόλλου το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της μειοδότριας τον οποίο
υπέβαλε εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Η
επιτροπή επισήμανε ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας. Στη συνέχεια ο
Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
26. Συγκεκριμένα, με την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκαν τα δικαιολογητικά

κατακύρωσης που υπέβαλε η μειοδότρια εταιρεία ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και η επιτροπή
προχώρησε στην αξιολόγησή τους. Στη συνέχεια και αφού η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά
σύμφωνα με τη διακήρυξη τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε η μειοδότρια εταιρεία
διαπίστωσε ομόφωνα ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν εμπροθέσμως,
προσηκόντως και είναι πλήρη.
27. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ορισθείσα η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού πρότεινε

ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ESA SECURITY SOLUTIONS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
28. Το παρόν πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού αυτού υποβλήθηκε με την

παραπάνω εισήγηση προς τον Αναθέτοντα Φορέα, ήτοι το Δ.Σ του ΟΛΗ Α.Ε. για τη λήψη της
κατά τον Νόμο απόφασης.
29. Το Δ. Σ. της Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:






«Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - ΕΤΟΣ 2017.
Την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία ESA
SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Την παράταση της με αρ. πρωτ. 8162/15-12-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας/ φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΟΛΗ Α.Ε. για την
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εφαρμογή του κώδικα ISPS 2015, μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην εισήγηση και το ιστορικό».
30. Η σύμβαση υπεγράφη τελικώς στις 21-07-2017, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του

φακέλου της ESA από τον ΟΛΗ ΑΕ.
Υπαγωγή-Αιτιολογικό
Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην καταγγελία της εταιρείας ICTS, στο ιστορικό και από το
σύνολο του αποδεικτικού υλικού που λήφθηκε υπόψη, προκύπτουν τα ακόλουθα:
I.

II.

III.

Η διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε με διαφάνεια
σε όλα τα στάδια της, σύμφωνα με τα άρθρα του Διαγωνισμού και όπως ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία ESA
SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ, πραγματοποιήθηκε με βάση την μικρότερη τιμή ανθρωποώρας που ορίζεται στο
ποσό των (….) € χωρίς ΦΠΑ, ως κριτήριο ανάδειξης μειοδότη.
Δεν στοιχειοθετούνται οι αιτιάσεις της καταγγελίας:
Α)«... Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε, κατά δήλωση της καταγγέλλουσας,
εκπρόσωπός της εταιρείας, καταγγέλλεται ότι προέκυψαν ουσιώδεις ελλείψεις
των υποβληθέντων δικαιολογητικών σχετικά με το προσωπικό, που δεν
αποτελούσε προσωπικό της ESA την ημέρα κατάθεσης τους και εντός της
20/ημερης προθεσμίας », ήτοι την 29-05-2017.
Β) «…κατά πληροφορίες από εργαζόμενους, ενδέχεται να προέβη σε
αντικατάσταση των ονομάτων και των πιστοποιητικών αυτών των ατόμων, που
δεν είχαν συναινέσει, αλλοιώνοντας το περιεχόμενο του φακέλου. Αναφέρεται
δε, ότι είχαν υποβληθεί πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για 20 άτομα χωρίς
μετάφραση στα Ελληνικά, που αποτελεί λόγο ακυρότητας, καθώς και άλλες
ελλείψεις, για το σύνολο των οποίων η εταιρεία ESA, κατά την καταγγέλλουσα,
θα πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτη από τον ΟΛΗ ΑΕ»
καθότι από την διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζεται ρητά ότι:
«Παράγρ.3. Ομάδα Εργασίας σελ.19 – Προσωπικό εκτέλεσης των υπηρεσιών: «Ο
ονομαστικός κατάλογος του προσωπικού, μαζί με τις άδειες, τα πιστοποιητικά
εκπαίδευσης και λοιπά, θα προσκομισθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα
κατά την υπογραφή της σύμβασης. Επί ποινή αποκλεισμού, η ομάδα έργου θα
πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παραπάνω απαιτήσεις που θα αναφέρει στην
υπεύθυνη δήλωσή του, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης», η οποία έχει
υπογραφεί με αρ.πρωτ. 3614/21-07-2017» και
«Διαθέσιμο Προσωπικό: Για λόγους καλής λειτουργίας της σύμβασης ο ανάδοχος
οικονομικός φορέας υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης το ίδιο προσωπικό που αρχικά θα επιλεγεί και θα εκπαιδευτεί ειδικά
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για τη Λιμενική Εγκατάσταση του Λιμένος Ηρακλείου, εκτός εάν κάποιο από
στελέχη του αναδόχου (φύλακας, υπεύθυνος, κλπ.) εκτελεί πλημμελώς τα
καθήκοντα του, ή υποπέσει σε αδικήματα που επισύρουν την απόλυσή του
σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις».
Σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού η εταιρεία ICTS δεν άσκησε τα προβλεπόμενα από το
νόμο δικαιώματά της, με την αιτιολογία, ότι «λόγω του ποσού 900.000 ευρώ του
Διαγωνισμού και των μεταβατικών διατάξεων του ν.4412/16 δεν υφίσταται καμία
δικαστική προστασία».
Στην διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζεται ρητά ότι:
«Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος οικονομικός
φορέας, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή
κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της
παρούσας».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καταγγελία της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions A.E. για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας λογίζεται ως αβάσιμη και ανυποστήρικτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 26η
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Επιτροπής Παραλαβής
Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης απαιτούμενου εξοπλισμού χώρων γραφείου Ρ.Α.Λ.
Στις 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 26η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
6. Λυμπέρης Θεόδωρος

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία
ανέπτυξε συνοπτικά την από 11.11.2017 εισήγησή της. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα
τεθέντα σε αυτά, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νομικό Πλαίσιο
Έχοντας υπόψη:
5. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη σύσταση Επιτροπής Προμήθειας για την αγορά απαιτούμενου εξοπλισμού χώρων
γραφείου Ρ.Α.Λ.
ως εξής:
- κα. Μ. Καραφώτη, Εισηγήτρια της Ρ.Α.Λ., ως Πρόεδρο αυτής, αναπληρούμενης αυτής σε
περίπτωση κωλύματος από τον κ. Π. Κουφό, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ.,
- κ. Μ. Βαλσαμά στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, αναπληρούμενου αυτού σε περίπτωση
κωλύματος από την κα. Κ. Σαρηγιαννίδου, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.,
- κα. Α. Δημητριάδη, (Αρχικελευστής Λ.Σ.), στέλεχος της Ρ.Α.Λ. αναπληρούμενης αυτής σε
περίπτωση κωλύματος από την κα. Σ. Τσιουπλή (Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.) στέλεχος της Ρ.Α.Λ.
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2. Τη σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την αγορά απαιτούμενου
εξοπλισμού χώρων γραφείου Ρ.Α.Λ.
ως εξής:
- κ. Π. Κουφό, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ., ως Πρόεδρο αυτής, αναπληρούμενου αυτού σε περίπτωση
κωλύματος από την κα. Μ. Καραφώτη, Εισηγήτρια της Ρ.Α.Λ.,
- κα. Κ. Σαρηγιαννίδου, στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, αναπληρούμενης αυτής σε
περίπτωση κωλύματος από τον κ. Μ. Βαλσαμά, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.
- κα. Σ. Τσιουπλή (Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.), στέλεχος της Ρ.Α.Λ. αναπληρούμενης αυτής σε
περίπτωση κωλύματος από την κα. Α. Δημητριάδη, (Αρχικελευστής Λ.Σ.) στέλεχος της Ρ.Α.Λ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 27η
ΘΕΜΑ 4ο : Καθήκοντα Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας
Στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 26η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
7. Κορκίδης Βασίλειος
8. Λυμπέρης Θεόδωρος

Μέλος
Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 568/28.11.2017 εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα σε αυτά,
τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νομικό Πλαίσιο
Έχοντας υπόψη:
9. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ. 19/2016, (ΦΕΚ Α’28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει.
11. Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ.
1000.00/44060/2017, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299).
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την επικύρωση της εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο προκειμένου να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση της Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας στο
τμήμα Εποπτείας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου, με παράλληλα καθήκοντα
ως υπεύθυνη α) Γραμματείας και β) Γραφείου Τύπου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26η
ΘΕΜΑ 4ο: «Ανακοίνωση - Ενημέρωση από τον κ. Αντιπρόεδρο για τη διαχείριση διαθεσίμων»
Την 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 26η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της
οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – Ιάσονα
Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη

Πρόεδρος

2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος

3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου

Εισηγητής

4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου

Εισηγήτρια

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Μέλος

6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου

Μέλος

7. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου

Μέλος

8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ
9. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα

Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία

Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος δίδει το λόγο στον κ. Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπτύσσει
συνοπτικά την από 11.11.2017 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν,
τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
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Νομικό Πλαίσιο
α) Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)»,
(ΦΕΚ 28 Α’), όπως ισχύει,
Ιστορικό
Συνεχίζεται απρόσκοπτα η καταβολή τελών υπέρ της ΡΑΛ από τους Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ και από τα Δημοτικά
Λιμενικά Ταμεία, με ελάχιστες καθυστερήσεις μικρών ποσών από την δεύτερη κατηγορία, οι οποίες δεν προξενούν
ανησυχία.
Τηρείται λογαριασμός όψεως, ο οποίος τροφοδοτείται από τις ετήσιες καταβολές των Λιμένων και των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων.
Επίσης τηρούνται στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ακτής Μιαούλη (κατ. 702), με αποφάσεις
της ΡΑΛ από το έτος 2016:
Α. προθεσμιακή κατάθεση σταθερού ετήσιου επιτοκίου 0,75 % λήξης 13.11.2017
Β. προθεσμιακή καθορισμένου ποσού σε πρόγραμμα της ιδίας τράπεζας με εγγυημένη απόδοση
0,90% ετησίως

Η προθεσμιακή κατάθεση λήγει στις 16.11.17. Το ίδιο εγγυημένο επιτόκιο προβλέπεται να ισχύει έως την
16.11.2018 σε περίπτωση ανανέωσης.
Αιτιολογικό

Ζητήθηκαν και λήφθηκαν προσφορές από όλες τις τράπεζες (4 συστημικές Εθνική Τράπεζα ΑΕ, Alpha
Bank AE, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Eurobank Ergasias AE και την Attica Bank) και τα προτεινόμενα από
αυτές επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:
-

Εθνική Τράπεζα ΑΕ =

- 0,75 % για το λογαριασμό προθεσμιακής κατάθεσης

- 0,90 % ως ισχύει το προθεσμιακό πρόγραμμα έως 16.11.2018 για ποσά άνω
των €: 1.000.000
- 0,10 % για το λογαριασμό όψεως
-

Alpha Bank AE =

- 0,80 %

- 0,85 % για τις προθεσμιακές καταθέσεις
- 0,02 % για τον λογαριασμό όψεως
-

Eurobank Ergasias AE =

- για όλες τις καταθέσεις 1% και Bonus € 2000 για κάθε εκατομμύριο
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-

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ =

-0,70% για τις προθεσμιακές καταθέσεις

-

Τράπεζα Αττικής ΑΕ =

-1,85 % για τις προθεσμιακές καταθέσεις
-1,30% για λογαριασμό όψεως

Ο Πρόεδρος και όλα τα Μέλη συμφωνούν με τον διαχωρισμό των χρηματικών διαθεσίμων σε δύο τράπεζες για
μεγαλύτερη ασφάλεια και διαπιστώνουν τους ευνοϊκούς προσφερόμενους όρους της Eurobank Ergasias AE

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε Ολομέλεια και σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τα τακτικά Μέλη εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο να προβεί, σε όλες τις ενέργειες για τον διαχωρισμό των
υφιστάμενων χρηματικών διαθεσίμων σε δύο τράπεζες, στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα
Eurobank Ergasias AE, καθώς και στις αναγκαίες τραπεζικές συναλλαγές έως κατά το ήμισυ των υφιστάμενων
χρηματικών διαθεσίμων για λογαριασμό της ΡΑΛ, με σκοπό την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26η
ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2017».
Την 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 26η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της
Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα αναπληρωματικά
Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη
2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου
7. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου
8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ
9. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος δίδει το λόγο στον κ. Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπτύσσει
συνοπτικά την από 11.11.2017 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν,
τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
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Νομικό Πλαίσιο
α) Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως

ισχύει.
γ) Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
(Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 28 Α’), όπως ισχύει,
Ιστορικό
Διάφοροι ΚΑΕ εξόδων του Προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης 2017, ο οποίος καταρτίστηκε από τη
Ρ.Α.Λ. στις 19.12.2016 και εγκρίθηκε με απόφαση από τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Οικονομικών την 13.02.2017, εμφανίζουν απόκλιση και χρήζουν τροποποίησης.
Αιτιολογικό
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 125 του Ν. 4389/2016 «Με αιτιολογημένη απόφαση της
Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον
προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου.»
Προτάθηκε η αυξομείωση διαφόρων ΚΑΕ Εξόδων τρέχουσας χρήσης 2017 μεταξύ των ΚΑΕ ίδιας της
ομάδας. Πιο συγκεκριμένα:
α) Μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» κατά 50.000 €, για το τρέχον
έτος 2017 με ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου
προσωπικού» της ίδιας ομάδας, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες καταβολής των εργοδοτικών
εισφορών της ΡΑΛ μέχρι τέλος του έτους 2017 για τις οποίες δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω της
αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών (ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α').
β) Μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 61.00 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών» κατά 30.000
€, για το τρέχον έτος 2017 με ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 61.98 «Λοιπές Αμοιβές Τρίτων»
της ίδιας ομάδας προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες της διεξαγωγής διαγωνισμού πλήρωσης 9
θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΡΑΛ μέσω ΑΣΕΠ.
γ) Μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 64.05 «Συνδρομές – Εισφορές» κατά 2.000 €, για το τρέχον έτος 2017
(λόγω του γεγονός του ότι δεν προέκυψαν σχετικές δαπάνες) με ισόποση αύξηση της πίστωσης του
Κ.Α.Ε. 64.06 «Δωρεές – Επιχορηγήσεις» της ίδιας ομάδας, για κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών, ως
εξής:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΕ
ΚΑΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΑΥΞΗΣΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
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60.00

60.03

61.00

61.98
64.06
64.05

Αμοιβές
έμμισθου
προσωπικού
Εργοδοτικές
εισφορές
έμμισθου
προσωπικού
Αμοιβές και
έξοδα
ελεύθερων
επαγγελματιών
Λοιπές Αμοιβές
Τρίτων
Δωρεές Επιχορηγήσεις
Συνδρομές Εισφορές
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280.000,003

50.000,00

70.000,00

50.000,00

230.000,00

50.000,00

30.000,00

120.000,00

20.000,00

0

30.000,00

30.000,00

0

2.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00

δ) Διερεύνηση τυχόν άλλων ΚΑΕ που χρήζουν αναμόρφωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης
2017, με την μεταφορά απαραίτητων κονδυλίων για όσους ΚΑΕ εμφανίζουν απόκλιση και χρήζουν
αναμόρφωσης, με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε Ολομέλεια και σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Αρχής να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
αναμόρφωση-μεταφορά απαραίτητων κονδυλίων του Προϋπολογισμού χρήσης 2017 της Ρ.Α.Λ.
για όσους ΚΑΕ εμφανίζουν απόκλιση και χρήζουν αναμόρφωσης, για ποσά έως 50.000 Ευρώ το
μέγιστο ανά ΚΑΕ.

3

Τα ποσά υπολογίζονται σε ΕΥΡΩ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων
Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η
ΘΕΜΑ 6ο: «Προϋπολογισμός Ρ.Α.Λ. έτους 2018».
Στις 22 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 28η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της
Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Κορκίδης Βασίλειος
8. Βελουδογιάννη Ελένη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Γρίνος Σπυρίδων

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπ’ όψιν τα δεδομένα της εισήγησης του Προέδρου
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νομικό Πλαίσιο
1. Το Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, Άρθρα 108 έως 126)
2. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄143/28-62014, άρθρα 91-92)
3. Το ΠΔ 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της
εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου»
(ΦΕΚ Α 163/15.07.1998)
4. Το ΠΔ 80/2016 (Α 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες", (ΦΕΚ Α
145/05.08.2016) όπως ισχύει
5. Το ΠΔ 19/2016 (Α΄28) “Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).” (ΦΕΚ Α 28/24.02.2012), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει ( ισχύουν τα άρθρα 1,6,7,9 έως 15 )
6. Την υπ’ αριθμ. 2/66665/0022 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών για τον «Καθορισμό αποδοχών μελών
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 667/30-10-14)
7. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ.
299/19.6.2017)
8. Την με αριθ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7.7.2017 (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ) Εγκύκλιο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα:
«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018»
9. Το γεγονός ότι η ΡΑΛ έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της γενικής κυβέρνησης
της ΕΛΣΤΑΤ από τον μήνα Νοέμβριο 2017
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου επιβάλλεται από το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο
προσθήκη ή /και τροποποίηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου ή Εξόδου και η αντιστοίχηση
τους με νέους, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές χωρίς
προηγούμενη απόφαση της Αρχής, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν μεταβολή στα
συνολικά μεγέθη του Προϋπολογισμού.
Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.

Παναγιώτης-Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Ι. ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΣΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

3000

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

705.300,00

3200

Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών

695.000,00

3290

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών

695.000,00

3299
3500

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν
κατονομάζονται ειδικά
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές
αξίες και λοιπές περιπτώσεις

695.000,00
10.300,00

3510

Τόκοι κεφαλαίων

10.300,00

3511

Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες

10.300,00

5000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

160.000,00

5200

Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων

150.000,00

5299

Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών
φορέων

150.000,00

5500

Επιστροφές χρημάτων

10.000,00

5510
5511

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. και
προκαταβολών
Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής

5.000,00
5.000,00
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Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να
οφείλονται
Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να
οφείλονται
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

5.000,00

5.000,00
865.300,00

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

0000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

715.200,00

0200

Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)

434.400,00

0210

Βασικός μισθός

403.000,00

0220
0224
0227
0230
0238

Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών
με θητεία)
Γενικά τακτικά επιδόματα
Οικογενειακή παροχή
Προσωπική διαφορά
Γενικά τακτικά επιδόματα
Επίδομα θέσης ευθύνης

0260

Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές

19.400,00

0261
0264
0400
0410

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.
Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών
Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία.
Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών
Με την ιδιότητα νομικού προσώπου.
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών
ιδρυμάτων
Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη
μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων.
Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν
ειδ.υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ).
Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια,
ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων
κλπ

5.000,00
14.400,00
64.400,00
4.200,00

0211

0411
0412
0419
0430
0431
0433
0439
0500

403.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00

2.000,00
800,00
1.400,00
60.200,00
200,00
2.000,00
58.000,00
187.000,00
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Δαπάνες εκπαίδευσης
Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α)ιδ.δικαίου β)δημ
δικαίου (από 1.1.11)
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους
δημοσίου (έως 31.12.10)
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δημ
δικαίου (από 1.1.11)
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για μισθωτούς
ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου
(από 1.1.11)
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς
ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)
Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για
μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β.
δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την
1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών
διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς
λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου
Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για
μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου(με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως
31.12.2010)
Πληρωμές για μετακινήσεις
Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο
εσωτερικό
Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων
Λοιπά έξοδα μετακίνησης
Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο
εσωτερικό
Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στο
εσωτερικό
Έξοδα διανυκτέρευσης
Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκπαίδευση στο
εσωτερικό
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο
εξωτερικό
Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από
το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση
υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018
2.000,00
2.000,00
185.000,00
35.000,00
119.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00

4.000,00

3.000,00
14.900,00
4.200,00
4.000,00
200,00
4.500,00
1.500,00
2.500,00
500,00
4.700,00
2.000,00
1.000,00
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

ή και αντίστροφα

0741

Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο
εξωτερικό για εκπαίδευση.
Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της
χώρας.
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο
εξωτερικό (συνέχεια)
Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων

0800

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0810

Μισθώματα

0813
0820
0829
0830
0831

Εγγυήσεις και μισθώματα ενοικίων
Μεταφορές προσώπων και αγαθών
Λοιπές μεταφορές
Επικοινωνίες
Ταχυδρομικά τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη
εσωτερικού.
Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ
Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
Δημόσιες σχέσεις
Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.
Λοιπές δαπάνες δημόσιων σχέσεων
Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.
Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται
διάφορα).
Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Λοιπές δαπάνες
Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα
Λοιπές δαπάνες

0737
0739
0740

0832
0834
0835
0850
0857
0859
0860
0863
0870
0879
0880
0889
0890
0891
0892
0894
0899
1000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.

1.500,00
200,00
1.500,00
1.500,00
14.500,00
0,00
0,00
200,00
200,00
4.500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.800,00
1.500,00
0,00
1.800,00
1.500,00
12.300,00
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός
από την προμήθεια επίπλων και σκευών)
Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά.
Προμήθεια βιβλίων,
συγγραμμάτων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών
συναφών εκδόσεων
Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων
γραφείου γενικά).
Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων
γραφείου γενικά
Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων
και εκμεταλλεύσεων.
Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018
4.800,00
800,00
800,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00

1300

Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και
ειδών καθαριότητας

700,00

1310

Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό

200,00

1311
1312
1380
1381

Προμήθεια υγειονομικού υλικού
Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

100,00
100,00
500,00
500,00

1400

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

2.000,00

1413
1429
1439

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων
γενικά
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων.
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

500,00
500,00
1.000,00

1600

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

0,00

1611

0,00

1710
1719
1730
1731

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες
κοινοχρήστων
Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών,
τυπογραφικών και λοιπών εργασιών.
Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων.
Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων.
Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών.
Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.

1800

Διάφορες προμήθειες

2.500,00

1899

Λοιπές προμήθειες

2.500,00

1612
1700

0,00
2.300,00
2.000,00
2.000,00
300,00
300,00
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

3000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

150.000,00

3300

Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους

150.000,00

3399

Αποδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό
του Δημοσίου, Απκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών,
Λοιπών ΝΠ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και
Φυσικών Πρωσώπων
Λοιπές αποδόσεις

7000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

66.500,00

7100

Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης

66.500,00

7110

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

20.000,00

7111
7112
7120

Προμήθεια επίπλων και σκευών
Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού
Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λογισμικού και
λοιπού συναφούς
βοηθητικού εξοπλισμού
Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων
Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ

20.000,00
0,00
46.500,00

3390

7123
7124
7129

150.000,00
150.000,00

42.500,00
2.500,00
1.500,00
944.000,00
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η
ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο 1 του Ν. 4404/2016»
Την 22η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 28η Συνεδρίασή
τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να
συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην
Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη
2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου
7. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα
8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναπτύσσει συνοπτικά την από 19.12.2017 Εισήγησή
του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και
την Εισήγηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νομικό Πλαίσιο
1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν. 4404/2016 «Για
την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’
/08.07.2016), άρθρο 14.2 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται ότι «Το Ελληνικό
Δημόσιο θα δικαιούται να διορίζει, με δικά του έξοδα, τον δικό του κατάλληλο ελεγκτή
για την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τον ΟΛΠ δυνάμει του
Άρθρου 14.1(β) και ο ΟΛΠ θα εξασφαλίζει κάθε εύλογη συνδρομή στον εν λόγω
ορκωτό λογιστή, συμπεριλαμβανομένων (i) της γνωστοποίησης όλων των εγγράφων
που έχουν γνωστοποιηθεί στους ορκωτούς λογιστές οι οποίοι προετοίμασαν τις
αναφορές δυνάμει του Αρθρου 14.1 (β) και (ii) της πρόσβασης στα γραφεία και στο
προσωπικό του ΟΛΠ, το οποίο θα είναι διαθέσιμο να απαντήσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο σε όλες τις ερωτήσεις του εν λόγω ορκωτού λογιστή, με την ενημέρωση
και τη γνώση που το προσωπικό αυτό διαθέτει. Οι διορισμένοι ελεγκτές οφείλουν να
μετέρχονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν ως εμπιστευτικές έναντι τρίτων καθώς
και να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή διατάραξη της καθημερινής λειτουργίας του
ΟΛΠ».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 113 (Ρυθμιστικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων) παρ. 1-3 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» , (ΦΕΚ 94 Α’ /27.05.2016), προβλέπεται ότι «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την
αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για: α) την παρακολούθηση της
εφαρμογής των όρων και διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες,
ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου
επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους χρηματοοικονομικούς
στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής
κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις,
Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού».
3. Σύμφωνα με το άρθρο 132 (Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου) παρ. 1-4
του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» ,
(ΦΕΚ 94 Α’ /27.05.2016), προβλέπεται ότι «1.Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το
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φορέα της εξουσίας ή της αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος
νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη,
αυτή επιλύεται ως εξής:
α) Όταν η αμφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξουσίας ή αρμοδιότητας στο φορέα
εκμετάλλευσης με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο
παραχωρησιούχος έχει από τη Σύμβαση τη σχετική εξουσία ή αρμοδιότητα.
β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας
μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής:
αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου
συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης
Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής
επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ..
ββ) Πλην διαφορετικής ρύθμισης του παρόντος ή άλλου νομοθετήματος
και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων φορέων της Ελληνικής
Δημοκρατίας, η Δ.Α.Λ. μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας
στη λιμενική ζώνη και για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που δεν
απορρέουν από τέτοια Σύμβαση Παραχώρησης.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του π.δ.
19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων» (Α` 28).
3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου κάθε άλλη αρμοδιότητά
του που είναι συναφής με τη Σύμβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε
κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο
νόμο.
4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν
ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις Παραχώρησης και
ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των
αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113
του παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων
Παραχώρησης ή των νόμων που τις κυρώνουν».
4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν. 4404/2016 «Για
την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’
/08.07.2016), άρθρο 2.2 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται ότι «Εκτός από τις
αρχές που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια και
παρατίθενται στο Άρθρο 2.1, δυνάμει του άρθρου 43 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’
102/29.4.2013), όπως ισχύει συστάθηκε μια νέα οικονομική ρυθμιστική αρχή με την
αρμοδιότητα της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού λιμενικού συστήματος
(συμπεριλαμβανομένου του Λιμένα Πειραιά), δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (η
ΡΑΛ). Η ΡΑΛ έχει λάβει τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
2.2,
οι
οποίες
επιδέχονται
περαιτέρω
υλοποίησης
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(συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω της έκδοσης εξουσιοδοτικών
διατάξεων), όπως προβλέπεται στον Νόμο 4150/2013».
5. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν. 4404/2016 «Για
την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’
/08.07.2016), άρθρο 2.3 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται ότι «Με την
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΟΛΠ στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, κάθε
Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και διατηρεί καθ` όλη τη
διάρκεια της παρούσας Σύμβασης την εξουσία και τη διακριτική ευχέρεια:…… (δ) να
ζητά από τον ΟΛΠ να λειτουργεί με γνώμονα τη διαφάνεια κατά τρόπο που θα
διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να λογοδοτεί χωριστά, και από κάθε ουσιώδη πλευρά
για τις διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών και λειτουργιών με τις οποίες είναι
επιφορτισμένος ο ΟΛΠ, (ε) να απαιτεί από τον ΟΛΠ τον διαχωρισμό των λογαριασμών,
ώστε να παρακολουθούνται και να απεικονίζονται ευκρινώς τα έξοδα και τα έσοδα
του ΟΛΠ για τη συντήρηση των υποδομών ξεχωριστά από τα έσοδα και έξοδα που
προέρχονται από την παροχή διαφόρων κατηγοριών λιμενικών υπηρεσιών, αντίστοιχα,
(στ) να απαιτεί τη συμμόρφωση του ΟΛΠ προς οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα
ή/και….»
6. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν. 4404/2016 «Για
την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’
/08.07.2016), άρθρο 2.4 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται ότι «Κάθε
αναφορά της παρούσας Σύμβασης σε Κυβερνητικό Φορέα του ΕΑ θα συνιστά
αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο ή/και (αναλόγως της περίπτωσης) σε κάθε αντίστοιχο
φορέα, σώμα, οργανισμό ή αρχή του Ελληνικού Δημοσίου, που φέρει, σύμφωνα με
τους νόμους και διοικητικούς κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, την ευθύνη για τα
αντίστοιχα μέτρα, λειτουργίες, αρμοδιότητες ή ρυθμιστικές εξουσίες ή/και που έχει τις
αρμοδιότητες που αναφέρονται στους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς, όπως κατά
καιρούς ισχύουν. Δίχως να περιορίζεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, κάθε τέτοια
αναφορά θα λογίζεται ότι περιλαμβάνει τη ΡΑΛ, τη Λιμενική Αρχή, την Επιτροπή
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, αναφερόμενη ως Ε.Σ.Α.Λ., που συστάθηκε
σύμφωνα με τον Νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27.6.2001), ή όποια άλλη αρχή που
είναι αρμόδια σύμφωνα με το κατά περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο και τις αντίστοιχες
διαδόχους αρχές αυτών. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος,
το Ελληνικό Δημόσιο θα υποβάλει στον ΟΛΠ διεξοδικό κατάλογο, που θα προσδιορίζει
όλες τις ευθύνες σε σχέση με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ελληνικού
Δημοσίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τον υπεύθυνο φορέα,
οργανισμό ή αρχή, και θα ενημερώνει αυτόν τον κατάλογο όποτε πραγματοποιούνται
αλλαγές σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενό του (νοουμένου ότι αναφορές στον
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υπεύθυνο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ θα συνιστούν αναφορά στον Κυβερνητικό
Φορέα του ΕΔ που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 2.4), με τη
διευκρίνιση ότι τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου να
παραδώσει ή να ενημερώσει αυτόν τον κατάλογο δεν θα δικαιολογεί επ’ ουδενί
αδυναμία του ΟΛΠ να συμμορφωθεί με διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή/και των
εφαρμοστέων νόμων».
7. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν. 4404/2016 «Για
την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’
/08.07.2016), άρθρο 14 της Σύμβασης Παραχώρησης (Έλεγχος Σύμβασης και
Εκτέλεση) παρ. 1 προβλέπεται ότι «Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη κάθε
Περιόδου Αναφοράς, ο ΟΛΠ θα προετοιμάζει και θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο:
(α) την ετήσια έκθεση, τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και την
κατάσταση ταμειακών ροών του ΟΛΠ, που θα έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ και τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους και κανονισμούς και,
για τους σκοπούς αυτούς, ο ΟΛΠ:
(i) θα καταχωρίζει ξεχωριστά για κάθε τομέα δραστηριότητας, όπως
παρατίθεται σήμερα στους οικονομικούς λογαριασμούς αυτού για τη
διαχειριστική χρήση 2014, δηλαδή για τον Τερματικό Σταθμό,
Εμπορευματοκιβωτίων, τον Τερματικό Σταθμό Αυτοκινήτων, τους τομείς
Ακτοπλοΐας,
Κρουαζιεροπλοίων,
Ναυπηγοεπισκευαστικών
Εργασιών,
Συμφωνιών Παραχώρησης Προβλητών II & III, Λοιπούς Ταμείο και
(ii) θα καταχωρίζει ξεχωριστά για κάθε τομέα δραστηριότητας που μπορεί να
περιληφθεί τα επόμενα οικονομικά έτη και
(β) αναλυτική κατάσταση υπολογισμού του ετήσιου Συνολικού Κύκλου Εργασιών
του Λιμένα Πειραιά, όπως ορίζονται και υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 15, με
βάση τα ΔΠΧΠ και τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους και
κανονισμούς·
(γ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ουσιωδώς στη μορφή που παρατίθεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1, το οποίο θα επιβεβαιώνει τα επίπεδα του καταβλητέου
Ανταλλάγματος Παραχώρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας, μαζί με
κάθε επιπλέον ποσό, που ενδέχεται να καταβληθεί σύμφωνα με το Άρθρο 15.7, το
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων τον Καθαρό Δανεισμό, τα Ενοποιημένα Έσοδα, τον
Συνολικό Κύκλο Εργασιών, που έχουν προσαρτηθεί σ’ αυτό:
(i) τα Προσαρτήματα που προβλέπονται σε σχέση με αυτό, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1
(ii) την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο Άρθρο 14.2 κατωτέρω και θα
περιλαμβάνει (ενδεικτικά) την καλόπιστη αξιολόγηση από τον ΟΛΠ των
επιπέδων των Ποινικών Ρητρών, που καταβλήθηκαν ή είναι καταβλητέες
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης· και
(iii) μία αναλυτική κατάσταση των υπολογισμών σε σχέση με την Περιοδική
Ταμειακή Ροή και τον Δείκτη Εσωτερικής Απόδοσης (ΔΕΑ) του Προτιμώμενου
Επενδυτή,
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υπογεγραμμένο από δύο (2) δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΛΠ και τους τακτικούς ελεγκτές του ΟΛΠ, (το Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης), σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την υπόψη Περίοδο
Αναφοράς.
(δ) Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο ΟΛΠ θα
προετοιμάζει και θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο ξεχωριστή ετήσια έκθεση
σχετικά με τις λειτουργίες στον Λιμένα Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων:
(i) εύλογα αναλυτικών πληροφοριών περί των εσόδων και των δαπανών·
(ii) των επιπέδων δραστηριοτήτων και διακίνησης αναφορικά με καθέναν από
τους χώρους που αναφέρονται στο Άρθρο 11.1, καθώς και προβλέψεων και
εκτιμήσεων για τα επίπεδα δραστηριοτήτων και της διακίνησης στους
συγκεκριμένους χώρους για το επόμενο έτος·
(iii) αντιγράφου από το Μητρώο Συντήρησης για το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος και εύλογα λεπτομερούς πληροφόρησης αναφορικά με τις
προγραμματισθείσες για το ερχόμενο έτος Εργασίες Συντήρησης,
(iv) αναλυτικής ενημέρωσης επί της κατάστασης εκπλήρωσης των
επενδυτικών υποχρεώσεων δυνάμει του Άρθρου 7·
(ν) αναλυτικής ενημέρωσης επί της κατάστασης υλοποίησης των μέτρων, που
προβλέπονται σύμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη
Διαχείρισης ή το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα· και
(νi) διεξοδικής έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης του
ΟΛΠ με τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, η οποία θα παραθέτει λεπτομερώς
γεγονότα μη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια κάθε διαχειριστικής χρήσης».
8. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν. 4404/2016 «Για
την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’
/08.07.2016), άρθρο 29.10 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται ότι «Τα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Σύμβασης αποτελούν τμήμα της και θα ισχύουν
πλήρως, όπως εάν είχαν οριστεί ρητά στο κύριο σώμα της παρούσας Σύμβασης».
9. Σύμφωνα με το Παράρτημα 2.2 (Εξουσίες και Αρμοδιότητες της ΡΑΛ) του Ν.
4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),
προβλέπεται ότι «(α) Η
παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων
παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο
της σχετικής κείμενης- εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με
δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την
υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, …..
(ε) Η
παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας
ιδίως την τήρηση του συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα
επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη
συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους,…..»
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10. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
11. Ο Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων
παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ.
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017.
13. Η Απόφαση 27/06-10-2017 ΡΑΛ με θέμα «Παραληφθέντα στοιχεία, προβλεπόμενα
από το Άρθρο 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της Σύμβασης Παραχώρησης
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.».

Υπαγωγή – Αιτιολογικό
Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές προβλέψεις και αποφάσεις, η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων (εφεξής ΡΑΛ) προχώρησε ήδη σε ενέργειες με αποδέκτη την εταιρία Οργανισμός
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ΟΛΠ ΑΕ) για την λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση των
προβλεπομένων από το άρθρο 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ), για την ορθή
και προσήκουσα εκτέλεση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της Αρχής, υπό την πρόνοια
του Άρθρου 113 παρ. 1 Ν. 4389/2016.

Προς έλεγχο και επαλήθευση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο
14.1 (β) της ΣΠ και εν γένει για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου,
από το Άρθρο 14.2 της ΣΠ προβλέπεται δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να ορίσει με δικά
του έξοδα κατάλληλο ελεγκτή, σύμφωνα με τα ως άνω στο Νομικό Πλαίσιο εκτεθέντα. Η
Αρχή, ως εκ του Νόμου αρμόδια Ρυθμιστική και Εποπτική Αρχή όσον αφορά τις Συμβάσεις
Παραχώρησης, προτίθεται να προβεί στην ενάσκηση του εν λόγω προβλεπόμενου
δικαιώματος του Άρθρου 14.2 της ΣΠ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες που απαιτούνται για την ενάσκηση του δικαιώματος ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή,
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σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
και Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων
Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η
ΘΕΜΑ 5ο: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την
Διαχείριση Αποβλήτων τους».
Την 22η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 28η
Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου,
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη
2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου
7. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα
8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος δίδει το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο
οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 19.12.2017 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε
διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και
την Εισήγηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ιστορικό
1) Στις 07/04/2017 κατά την 19η Συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ., συζητήθηκε το υπ’ αριθμόν 7ο θέμα
με τίτλο «Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση των Αποβλήτων τους» με
Εισηγητές τους κ. κ. Γ. Παπαδόπουλο και Α. Μακρυγιάννη. Επί του θέματος εκδόθηκε η
Γνωμοδότηση 3/2017 της Ρ.Α.Λ.
2) Στις 29/11/2017 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4504/2017, ο οποίος με το Άρθρο 105 επέφερε
τροποποιήσεις στη διαδικασία Παροχής λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.

Νομικό Πλαίσιο
10. Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
11. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Φεβρουαρίου 2017, «Θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων», όπως ισχύει.
12. Ο Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184): «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».
13. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
14. Ο Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α'148): «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων
παραχώρησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15. Η ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β’412): «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας», όπως ισχύει.
16. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
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17. Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Η Γνωμοδότηση Ρ.Α.Λ. 3/2017
Υπαγωγή - Αιτιολογικό
Η υπ’ αριθμ. 3/2017 Γνωμοδότηση Ρ.Α.Λ. με τίτλο «Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την
Διαχείριση Αποβλήτων τους» εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε σε χρόνο προγενέστερο της
ψήφισης του Νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α’/29.11.2017), ο οποίος πλέον προβλέπει στο
άρθρο 105 την διαδικασία παροχής λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.
Εκ του ανωτέρω γεγονότος, δηλαδή το νέο νομικό πλαίσιο που διέπει διαδικασία παροχής
λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων
φορτίου, ορισμένα σημεία της Γνωμοδότησης 3/2017 δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την ανάκληση της Γνωμοδότησης 3/2017, η οποία πλέον δεν παράγει έννομα
αποτελέσματα.
2. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του νέου Νόμου 4504/2017 προκειμένου να
επανεξεταστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα η διαδικασία παροχής λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων
Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγγραφο προς την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της
Επιτροπής Ανταγωνισμού».

Την 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 27η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ.
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη
– Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολυδώρου - Άλκη
2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία του Χριστοφόρου
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
6. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου
7. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου
8. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα
2. Λυμπέρης Θεόδωρος του Δημητρίου

Μέλος
Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στην παρούσα συνεδρίαση θα
εξετασθούν τα υπ’ αριθ. 2,3,4 και 5 της με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17 επιστολής ζητήματα από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αποτελεί συνέχεια της από 30.11.2017 25ης Συνεδριάσεως
κατά την οποία εξετάστηκαν τα υπ’ αριθ. 1,6,7 ζητήματα της ιδίας επιστολής και δίδει το
λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από
27.11.2017 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και
την Εισήγηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ιστορικό
1) Στις 09/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17) εστάλη στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. επιστολή
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με θέμα «Συλλογή και διαχείριση στερεών ή/και υγρών
αποβλήτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου στους Οργανισμούς Λιμένων» με την
οποία ζητείται από την Ρ.Α.Λ., η συλλογή και αποστολή, στοιχείων και απόψεων, που
αφορούν το προαναφερθέν θέμα.
2) Στις 16/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 362/16.6.17) εστάλη προς την Επιτροπή
Ανταγωνισμού επιστολή του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με την οποία γνωστοποιεί ότι τα
τεθέντα στοιχεία και απόψεις θα συζητηθούν στην συνεδρίαση 22/26.6.2017 (ΘΕΜΑ 11),
μετά από την κατάθεση γραπτής εισήγησης επί αυτών των 2 Εισηγητών της Ρ.Α.Λ., στους
οποίους ανετέθη, και «επί του παρόντος θέτουμε υπόψη σας τα επόμενα στοιχεία και
απόψεις επί των ερωτημάτων σας…».
3) Στις 20/07/2017 πραγματοποιήθηκε η 22η συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ. κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών της (ΘΕΜΑ 10) επί των σχετικών με το θέμα
ζητημάτων. Το θέμα ετέθη σε ψηφοφορία και τα Μέλη ομοφώνως απεφάνθησαν με την
υπ’ αριθμ. 22/2017 Απόφαση Ρ.Α.Λ., την επανεξέταση και τον ενδεχόμενο εμπλουτισμό
των ήδη αποσταλθέντων στοιχείων και την επανυποβολή τους στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
4) Στις 30/10/2017 πραγματοποιήθηκε η 25η συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ. κατά την οποία
εξετάσθηκαν τα υπ’ αριθμόν 1,6 και 7 ζητήματα του εν θέματι υποβληθέντος από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού στη Ρ.Α.Λ. εγγράφου (ΘΕΜΑ 8).
Νομικό Πλαίσιο
1) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 113 παρ. 1 στ’ και παρ. 3,
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2) Ο Ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α΄93) και ιδίως το
άρθρο 24,
3) Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
4) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) Η υπ’ αριθμ. 22/2017 Απόφαση Ρ.Α.Λ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Με την ολοκλήρωση των εργασιών συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, για το σύνολο
των εν λόγω ζητημάτων, του με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.17 εγγράφου, την εξουσιοδότηση του
Προέδρου για την αποστολή των επικαιροποιημένων δεδομένων προς την Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων
Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 25η
ΘΕΜΑ 4ο :

Σύσταση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
σύμφωνα με το άρθρο 16 της Απόφασης 329, «Κανονισμός Ακροάσεων
Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», (ΦΕΚ Β' 1923
/ 02.06.2017)

Στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 26η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα
αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κορκίδης Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
9. Λυμπέρης Θεόδωρος

Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 517/26.10.2017 εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα σε αυτά,
τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
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Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νομικό Πλαίσιο
Έχοντας υπόψη:
13. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
14. Το π.δ. 19/2016, (ΦΕΚ Α’28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει.
15. Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ.
1000.00/44060/2017, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299).
16. Την Απόφαση 329, (ΦΕΚ Β'1923) «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και
Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».
17. Την Απόφαση Προέδρου ΡΑΛ 1/2017 με θέμα τον ορισμό μελών Επιτροπών Ακρόασης
δυνάμει της Απόφασης 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017 «Κανονισμός Ακροάσεων
Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».
18. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση δύο (2) Διαρκών Επιτροπών Ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της
Απόφασης 329, «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων», (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017) ως ακολούθως:

1. Τη σύσταση της Α’ Διαρκούς Επιτροπής Ακρόασης, για υποθέσεις που αφορούν τις
ακόλουθες κύριες λιμενικές υπηρεσίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

236

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Έκθεση Πεπραγμένων 2017

α) συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, β) διακίνηση φορτίων, γ)
πρόσδεση, δ) υπηρεσίες επιβατών, ε) υπηρεσίες ασφάλειας λιμένα και στ) παρακολούθηση
των Συμβάσεων Παραχώρησης
ως εξής:
- κα. Μ. Καραφώτη, Εισηγήτρια της Ρ.Α.Λ., ως Πρόεδρο αυτής, αναπληρούμενης αυτής σε
περίπτωση κωλύματος από τον κ. Π. Κουφό, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ.,
- κα. Δρ. Θ. Γιαντζή, στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, αναπληρούμενης αυτής σε
περίπτωση κωλύματος από τον κ. Μ. Βαλσαμά, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.,
- κα. Σ. Τσιουπλή, στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, αναπληρούμενης αυτής σε περίπτωση
κωλύματος από την κα. Κ. Σαρηγιαννίδου, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.
Γραμματέας της Α’ Επιτροπής Ακρόασης ορίζεται η κα. Α. Δημητριάδη, (Αρχικελευστής Λ.Σ.),
Προσωπικό της Ρ.Α.Λ. και αναπληρώτρια αυτής η κα. Ι. Φατούρου, Προσωπικό της Ρ.Α.Λ.
2. Τη σύσταση της Β’ Διαρκούς Επιτροπής Ακρόασης, για υποθέσεις που αφορούν τις
ακόλουθες κύριες λιμενικές υπηρεσίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) εφοδιασμός με καύσιμο, β) πλοήγηση, γ) ρυμούλκηση, δ) βυθοκόρηση, στον βαθμό που
άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. και ε) παρακολούθηση των Συμβάσεων Παραχώρησης
ως εξής:
- κ. Π. Κουφό, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ., ως Πρόεδρο αυτής, αναπληρούμενου αυτού σε περίπτωση
κωλύματος από την κα. Μ. Καραφώτη, Εισηγήτρια της Ρ.Α.Λ.,
- κ. Μ. Βαλσαμά στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, αναπληρούμενου αυτού σε περίπτωση
κωλύματος από την κα. Δρ. Θ. Γιαντζή, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.,
- κα. Κ. Σαρηγιαννίδου, στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, αναπληρούμενης αυτής σε
περίπτωση κωλύματος από την κα. Σ. Τσιουπλή, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.
Γραμματέας της Β’ Επιτροπής Ακρόασης ορίζεται η κα. Α. Δημητριάδη, (Αρχικελευστής Λ.Σ.),
Προσωπικό της Ρ.Α.Λ. και αναπληρώτρια αυτής η κα. Ι. Φατούρου, Προσωπικό της Ρ.Α.Λ.
Την αντικατάσταση των δύο (2) ad hoc Επιτροπών Ακρόασης, οι οποίες είχαν συστηθεί
δυνάμει της Απόφασης Προέδρου ΡΑΛ 1/2017 από τις ανωτέρω Α’ και Β’ Διαρκείς Επιτροπές
Ακρόασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 15η
ΘΕΜΑ 4ο: Έγγραφο του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον Ο.Λ.Π.
Α.Ε., σχετικά με τον διαγωνισμό για την πρόσληψη "Ανεξάρτητου Μηχανικού"
και λοιπά σχετικά έγγραφα»- Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδόπουλος

Στις 20 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 15η Συνεδρίασή τους
στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριαντάφυλλου
4. Μακρυγιάννη Αφροδίτη-Ευαγγελία του Σταματίου
5. Βαλλεράς Κρίτων-Αθανάσιος του Στεφάνου Μέλος
6. Σέργη Αντωνία του Ιακώβου
7. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
8. Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΡΤΙΑ
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΣΙΟΥΠΛΗ Σ.
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Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ενημερώνει τα Μέλη, ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κοινοποίησε στις 29.12.2016 στην Ρ.Α.Λ. το έγγραφο του προς τον Οργανισμό
Λιμένα Πειραιά Α.Ε. (για συντομία: Ο.Λ.Π.) με αριθμ. πρωτ. 1000.0/109839/2016/28.12.2016
(αρ. πρωτ. ΡΑΛ 272/29.12.2016), με το οποίο διατυπώνει γενικές παρατηρήσεις για τη σχέση
Υπουργείου και Ο.Λ.Π. και έντονες επιφυλάξεις για τον προκηρυχθέντα στις 23.12.2016
ανοιχτού διεθνή διαγωνισμoύ του Ο.Λ.Π. για επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού. Η προκήρυξη
έγινε κατ’ εφαρμογή των όρων 27.3 και 27.5 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Λ.Π. Με το έγγραφο του ο κ. Υπουργός ζήτησε την άμεση
αποκατάσταση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του.
Σε συνέχεια των παραπάνω η Ρ.Α.Λ. με το έγγραφο της προς τον Ο.Λ.Π με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ
208/30.12.2016 ζήτησε να της αποσταλεί η υπόψη πρόσκληση του διεθνούς διαγωνισμού,
ώστε να την εξετάσει. Με το έγγραφο του με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 08/9.1.2017 ο Ο.Λ.Π.
ανταποκρίθηκε.
Με το έγγραφο του με αριθμ. πρωτ Ε1-5.1.2017 το οποίο κοινοποίησε στην Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ.
ΡΑΛ 9/9.1.2017) ο Ο.Λ.Π. απήντησε στο έγγραφο του κ. Υπουργού, εκθέτοντας τις απόψεις
του.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 9/10.1.2017 έγγραφό του, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ανέθεσε στον
Εισηγητή κ. Γ. Παπαδόπουλο την μελέτη των ανωτέρω εγγράφων και την υποβολή γραπτής
εισήγησης επι του θέματος αυτού. Η εισήγηση υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ
23/20.1.2017 έγγραφο του κ. Γ. Παπαδόπουλου και διανεμήθηκε στα Μέλη.
Ο Εισηγητής ανέπτυξε προφορικώς την εισήγηση. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ
των Μελών και δόθηκαν επεξηγήσεις .
Ομόφωνα τα μέλη έκριναν ότι , σύμφωνα με το σκεπτικό της Εισήγησης , το υπό εξέταση
θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. Κατά το άρθρο 113, παρ. 1α του Ν. 4389/2016 η
ΡΑΛ έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για την παρακολούθηση της
εφαρμογής των όρων των διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες.
Ειδικότερα το άρθρο 132 παρ. 1αα, ορίζει ότι κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης,
εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης
Παραχώρησης, αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της Ελληνικής Επικράτειας,
ασκείται από την ΡΑΛ. Η διαδικασία ανάδειξης του Ανεξάρτητου Μηχανικού στον Ο.Λ.Π.
υπαγορεύεται από την Σύμβαση Παραχώρησης και κατά συνέπεια σύμφωνα με τις ανωτέρω
νομοθετικές διατάξεις η ΡΑΛ είναι καθ’ ύλην αρμόδια να υποβάλει παρατηρήσεις. Συνεπώς,
απολύτως παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στη ΡΑΛ, το ανωτέρω έγγραφο του κ.
Υπουργού και το απαντητικό έγγραφο του ΟΛΠ Α.Ε.
Ακολούθησε ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
 Υπέρ της αναγραφόμενης στη συνέχεια γνωμοδότησης εψήφισαν οι:
(1) Κ. Μουτζούρης, Πρόεδρος
(2) Δ. Μπαντιάς, Αντιπρόεδρος
(3) Γ. Παπαδόπουλος, Εισηγητής
(4) Α. Μακρυγιάννη, Εισηγήτρια
(5) Α. Σέργη, Μέλος
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(6) Κ.-Α. Βαλλεράς, Μέλος
(7) Κ. Χλωμούδης, Μέλος.


Κατά της Γνωμοδότησης, με τα σκεπτικά που παρατίθενται στη συνέχεια, ψήφισε ο
κ. Π. Αμούργης, Μέλος

Συνεπώς η Ρ.Α.Λ. καταλήγει κατά πλειοψηφία στην επόμενη γνωμοδότηση:

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ρ.Α.Λ. αφού μελέτησε τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις στην Προκήρυξη για τον Ανοιχτό Διεθνή
Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών ‘’Ανεξαρτήτου Μηχανικού‘’:
1. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Π. για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών
‘’ Ανεξαρτήτου Μηχανικού ‘’ και κάθε έγγραφο που συνοδεύει αυτήν, ενδείκνυται να
είναι συνταγμένα και στην Ελληνική Γλώσσα, όπως επίσης και οι προσφορές των
υποψηφίων αναδόχων της υπηρεσίας αυτής . Επί πλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 29.13 (ε)
της Σύμβασης Παραχώρησης «Ανεξάρτητα από την πιθανή χρήση δεύτερης γλώσσας στις
συναλλαγές των μερών, η επίσημη και επικρατούσα γλώσσα για την παρούσα Σύμβαση
και το σύνολο των συμβατικών σχέσεων σε σχέση με την εφαρμογή της θα είναι, σε κάθε
περίπτωση, τα Ελληνικά»
2. Εκτός της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Π., η Διακήρυξη πρέπει να κάνει μνεία
και των αντίστοιχων διατάξεων του Κανονισμού Ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών και
Προμηθειών του ΟΛΠ, που διέπει τον υπόψη Διαγωνισμό.
3. Η προθεσμία υποβολής προσφορών έπρεπε να είναι αρκετά μακρύτερη δεδομένων των
αργιών των Εορτών, ώστε ο υποψήφιος να είχε περισσότερες εργάσιμες μέρες στην
διάθεση του για να προετοιμάσει τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
δοθείσα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, η οποία συνηθίζεται σε
διαγωνισμούς, θεραπεύει εν μέρει το πρόβλημα, διότι η νέα καταληκτική ημερομηνία δεν
ήταν εξαρχής γνωστή.
4. Το κριτήριο της διάθεσης από τον υποψήφιο ανάδοχο ελάχιστου κύκλου εργασιών 50
εκατομμυρίων € εκτιμάται ότι είναι υψηλό για τον Ελλαδικό χώρο, αν και θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός ήταν διεθνής.
5. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω η Ρ.Α.Λ. σημειώνει, ότι σύμφωνα με τα Άρθρα 27.2, 27.3,
27.5 και ειδικότερα το Άρθρο 27.6 του Ν. 4404/2016, η Σύμβαση του Ανεξάρτητου
Μηχανικού, η επιλογή του οποίου θα γίνει με μέριμνα του Ο.Λ.Π., θα προσυπογραφεί
από εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Συνεπώς, το τελικό προς υπογραφή κείμενο
της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά και θα είναι το
υπερισχύον κείμενο (βλέπε Άρθρο 29.13(γ)).
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6. Με αφορμή τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις που αφορούν στον διαγωνισμό του
Ανεξάρτητου Μηχανικού, η ΡΑΛ υπενθυμίζει ότι δεδομένου του Ρυθμιστικού Πλαισίου,
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης, και των αρμοδιοτήτων της
ΡΑΛ, όπως καταγράφονται στον Ν.4389/2016, ο Ο.Λ.Π. ΑΕ. θα πρέπει να συνεργάζεται με
την Ρ.Α.Λ. για τις ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης
Παραχώρησης.

Το μειοψηφήσαν Μέλος κ. Αμούργης Παντελής αιτιολογεί την ψήφο του σύμφωνα με τα
κατωτέρω:
Η Ρ.Α.Λ. πρέπει να ζητήσει από τον ΟΛΠ ΑΕ την ακύρωση και την επανάληψη της
διαδικασίας για τον λόγο ότι υπάρχει ευθεία παράβαση του Νόμου από το γεγονός ότι
η πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς και τα λοιπά έγγραφα αυτής δεν είναι
συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτζούρης
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 3/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 19η
ΘΕΜΑ 7ο: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τουςΕισηγητές κ. Γ.Παπαδόπουλος, κα Α.Μακρυγιάννη
Στις 7 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στη 19η Συνεδρίασή τους στα γραφεία
της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Καθ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριανταφύλλου
4. Μακρυγιάννη Αφροδίτη-Ευαγγελία του Σταματίου
5. Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου
6. Σέργη Αντωνία του Ιακώβου
7. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος

1. Βαλλεράς Κρίτων-Αθανάσιος του Στεφάνου

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΣΙΟΥΠΛΗ Σ.
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Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. υπενθυμίζει στα Μέλη, ότι το παρόν θέμα συζητήθηκε για πρώτη
φορά στην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/10.3.2017 (ΘΕΜΑ 7), τα υπογεγραμμένα πρακτικά της οποίας
επισυνάπτονται. Τα Μέλη δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση των Πρακτικών.
Η συζήτηση στις 10.3.2017 είχε διακοπεί για να υπάρξει συμπληρωματική εισήγηση των
Εισηγητών κ.Γ.Παπαδόπουλου και Α.Μακρυγιάννη, στην οποία να ελαμβάνοντο υπόψη οι
προβλέψεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/352 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ Φεβρουαρίου 2017 για την θέσπιση Πλαισίου όσον Αφορά την
Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών της και Κοινών Κανόνων για τη Χρηματοοικονομική Διαφάνεια
των Λιμένων. Η συμπληρωματική εισήγηση υποβλήθηκε (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 178/29.3.2017) και
διανεμήθηκε στα Μέλη.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ανέπτυξε στα Μέλη την επόμενη εισήγηση του:
1. ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
Οι λιμένες της Ελλάδας είναι διαχωρισμένοι σε 4 σαφείς κατηγορίες, από την άποψη
διακινουμένων φορτίων και αριθμού προσεγγιζόντων πλοίων, ανεξάρτητα από υφιστάμενες
άλλες κατηγοριοποιήσεις τους σε Διεθνείς, Εθνικής Σημασίας, Τοπικής Σημασίας κ.α. :





Ο πολύ μεγάλος λιμένας Πειραιά
Ο μεγάλος λιμένας Θεσσαλονίκης
Οι μεσαίοι λιμένες (οι λοιποί Οργανισμοί Λιμένων)
Όλοι οι λοιποί λιμένες της χώρας.

Από την άποψη της καταλαμβανόμενης επιφάνειας από λιμενικές δραστηριότητες τους οι
λιμένες της χώρας διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες·




Ο πολύ μεγάλων διαστάσεων λιμένας Πειραιά
Ο μεγάλων διαστάσεων λιμένας Θεσσαλονίκης
Οι λοιποί, με μικρή χωρική εξάπλωση.

Κατά συνέπεια, ολίγα κοινά στοιχεία έχουν μεταξύ τους οι λιμένες της χώρας των
παραπάνω κατηγοριών, όσον αφορά:
(i)
(ii)
(iii)

τους όγκους αποβλήτων, υγρών και στερεών, από πλοία και την χερσαία ζώνη
τους
την διατιθέμενη χερσαία επιφάνεια με λιμενικές δραστηριότητες
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το σύνολο των Ελληνικών λιμένων με αναδόχους για συλλογή και
διαχείριση των αποβλήτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου τους έχει επιλέξει την ύπαρξη
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ενός μόνο αναδόχου και όχι περισσοτέρων, ο οποίος αναδεικνύεται μετά από δημόσιο διεθνή
ή εθνικό διαγωνισμό. Κατά την διαβούλευση της Ρ.Α.Λ. εκπρόσωποι Οργανισμών Λιμένων
ανέφεραν, ότι "η έλλειψη προσωπικού στους φορείς τους καθιστά σχεδόν αδύνατη την
παρακολούθηση περισσοτέρων παρόχων".
Επίσης είναι χαρακτηριστικό, ότι σχεδόν το σύνολον των λιμένων έχει επιλέξει, πιθανώς εξ
ανάγκης προσαρμογής στα δεδομένα της αγοράς, να έχει έναν ανάδοχο για τα υγρά και έναν
διαφορετικό για τα στερεά απόβλητα. Είναι γεγονός, ότι η διαχείριση των υγρών διαφέρει
σημαντικά από την διαχείριση των στερεών. Για τους λόγους αυτούς στην Ελλάδα ο αριθμός
εταιρειών δραστηριοποιούμενων στη διαχείριση υγρών αποβλήτων είναι μικρότερος αυτών
στα στερεά. Σχεδόν το σύνολον των εταιρειών έχει επικεντρωθεί και ειδικευθεί στη
διαχείριση του ενός ή του άλλου είδους αποβλήτων, υγρών ή στερεών.
Στους 13 Φορείς Διαχείρισης Λιμένων Ελλάδος υπό μορφή Α.Ε. (Ο.Λ.), οι οποίοι είναι κατά
τεκμήριο και οι μεγαλύτεροι λιμένες της χώρας, σήμερα διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα
και τα κατάλοιπα φορτίων τους, μετά από διαγωνισμούς , δύο εταιρείες :
* ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 (Λιμένες 1 έως 9)
* ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 (Λιμένες 10 έως 13)
Στους ίδιους 13 Ο.Λ. σήμερα διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητά τους, μετά από διαγωνισμούς,
δύο εταιρείες:
* ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 (Λιμένες 1 έως 9 και 11,12)
* ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 (Λιμένες 10,11)
όπου:
Λιμένας 1: ΟΛΠ (Πειραιάς)
2: ΟΛΕ (Ελευσίνας)
3. ΟΛΡ (Ραφήνα)
4. ΟΛΛ (Λαύριο)
5. ΟΛΝΕ (Εύβοια)
6. ΟΛΠΑ (Πάτρα)
7. ΟΛΗΓ (Ηγουμενίτσας)
8. ΟΛΚΕ (Κέρκυρα)
9. ΟΛΗ (Ηράκλειο)
10. ΟΛΒ ( Βόλος)
11. ΟΛΘ (Θες/νίκη)
12. ΟΛΚ (Καβάλα)
13. ΟΛΑ (Αλεξ-πολη)
2. Ο ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Στις 3.3.2017 δημοσιεύτηκε στη ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017 / 352 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
15.2.2017 για την θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και
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κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (για συντομία:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ).
Στο Άρθρο 22 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ προβλέπεται, ότι ισχύει από την εικοστή ημέρα από την
δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα και ότι εφαρμόζεται από τις 24.3.2019.
Ως λιμενικές υπηρεσίες νοούνται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ επτά υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και η
συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ εφαρμόζεται στους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών (στην Ελλάδα υπάρχουν 25). Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να τον εφαρμόσουν
με απόφασή τους και σε άλλους θαλάσσιους λιμένες τους.
Ως συλλογή των αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου νοείται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ "…η
παραλαβή αποβλήτων πλοίων ή καταλοίπων φορτίου από οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή
κινητή εγκατάσταση ικανή να δέχεται απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, κατά τα οριζόμενα
…"
Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :


Παραγρ. (11), σελ. 157/2 :

"…Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων είναι και η συλλογή
αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου) θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να
παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε θαλάσσιους λιμένες που εμπίπτουν στον παρόντα
κανονισμό. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η εν λόγω ελευθερία να
ασκείται υπό ορισμένους όρους …"


Άρθρο 3, παραγρ.1

"…Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η πρόσβαση στην αγορά για την παροχή
λιμενικών υπηρεσιών σε θαλάσσιους λιμένες μπορεί να υπόκειται σε :… β)
περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων…"



Παραγρ. (20), σελ. L 57/3:

"…Κάθε περιορισμός του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να
αιτιολογείται με σαφείς και αντικειμενικούς λόγους και να μην δημιουργεί
δυσανάλογα εμπόδια στην αγορά…"
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Παραγρ. (28), σελ. L 57.4:

"… Η δυνατότητα επιβολής ελαχίστων απαιτήσεων και περιορισμού του αριθμού των
παρόχων λιμενικών υπηρεσιών …δεν θα πρέπει να εμποδίζει να εξασφαλίζουν
απεριόριστη ελευθερία παροχής υπηρεσιών στους λιμένες τους…"



Άρθρο 6, παραγρ. 1. :
"…1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίσει τον
αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία για έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α)

σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της παράκτιας ζώνης υπό την
προϋπόθεση ότι ο περιορισμός είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις ή τα σχέδια που
συμφωνήθηκαν από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα και, κατά περίπτωση, από
κάθε άλλη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

β) η απουσία τέτοιου περιορισμού εμποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
παροχής δημόσιας υπηρεσίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7, μεταξύ άλλων όταν
η απουσία αυτή οδηγεί σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες σχετικά με την εκπλήρωση
τέτοιου είδους υποχρεώσεων για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, την αρμόδια
αρχή ή τους χρήστες του λιμένα·
γ) η απουσία τέτοιου περιορισμού αντιβαίνει στην ανάγκη να εξασφαλισθούν η
ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών
υπηρεσιών·
δ) λόγω των χαρακτηριστικών των λιμενικών υποδομών ή του είδους της κυκλοφορίας
στον λιμένα, η δραστηριοποίηση πολυάριθμων παρόχων λιμενικών υπηρεσιών στον
λιμένα δεν θα ήταν δυνατή·
ε) όταν έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ότι ένας
λιμενικός τομέας ή υποτομέας, μαζί με τις λιμενικές του υπηρεσίες, ασκεί εντός
κράτους μέλους δραστηριότητα η οποία είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό
σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου…"
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Από το σύνολο των παραπάνω, προκύπτει ότι ο άμεσα εφαρμόσιμος νέος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
της Ε.Ε. προάγει την δυνατότητα και ελευθερία στους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους θαλάσσιους λιμένες. Ταυτοχρόνως, όμως παρέχει
στους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων την δυνατότητα να κρίνουν τις συνθήκες στους λιμένες
τους και να θέτουν τεκμηριωμένα όρους και περιορισμούς.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Μελών της Ρ.Α.Λ. και ομόφωνα κατέληξαν στην επόμενη
γνωμοδότηση, όπως την διετύπωσε ο Πρόεδρος:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ρ.Α.Λ.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη της ότι:
(α)

Η συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου τους είναι
υπηρεσία μεγάλης σημασίας και ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος και για την
δημόσια υγεία. Ο Φορέας Διαχείρισης του κάθε Λιμένα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για
την ποιότητα και την επάρκεια των παρεχομένων υπηρεσιών και για τυχόν επιβαρύνσεις και
ρυπάνσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος του. Ταυτοχρόνως είναι και ο τελικός αποδέκτης
παραπόνων και καταγγελιών. Οι Φορείς Διαχείρισης των Λιμένων υποχρεούνται να
εξασφαλίζουν κατάλληλες λιμενικές ευκολίες υποδοχής ικανές να δέχονται απόβλητα και
κατάλοιπα φορτίου που παράγονται στα πλοία. Στην περιοχή αρμοδιότητας τους φέρουν
την ευθύνη και οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι εγκαταστάσεις να καλύπτουν τις ανάγκες
των πλοίων, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνοi και
έκθετοι στην υποχρέωση παροχής αποζημιώσεων εάν προκύψει θέμα.

(β)

Κάθε λιμένας έχει τις ιδιαιτερότητες του, όπως γεωγραφική θέση, επιφάνεια, κύκλο
εργασιών, χαρακτήρα (εμπορικό, επιβατηγό κ.α.). Τα χαρακτηριστικά τους διαφοροποιούν
τους λιμένες στο εσωτερικό της χώρας και σε διεθνές επίπεδο. Αποτέλεσμα
των
διαφοροποιήσεων και των ιδιαιτεροτήτων τους είναι η δυσκολία σύγκρισης και αξιολόγησης
τους αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική τους και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών τους.
Ακόμη και λιμένες με ομοιότητες στον χαρακτήρα τους μπορεί να διαφοροποιούνται στην
ακολουθούμενη στρατηγική και τιμολογιακή πολιτική στην παροχή ευκολιών υποδοχής,
επειδή δεν διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες νόμιμης διάθεσης των αποβλήτων, δεν
αντιμετωπίζουν το ίδιο κόστος τελικής διάθεσης, δεν συγκεντρώνουν τις ίδιες ποσότητες και
κατηγορίες αποβλήτων. Επί παραδείγματι, όπως αναφέρθηκε στη διενεργηθείσα
διαβούλευση της Ρ.Α.Λ., ο λιμέναςRotterdam δεν είναι συγκρίσιμος με τον λιμένα Πειραιά
στην έκταση, στον αριθμό αφίξεων πλοίων, στις παραδιδόμενες ποσότητες αποβλήτων και
καταλοίπων, στους τύπους των πλοίων που καταπλέουν . Επομένως πολύ διαφορετικός είναι
και ο αριθμός των αιτημάτων συλλογής, ο όγκος και τα είδη των αποβλήτων κ.α.

(γ)

Η κείμενη νομοθεσία και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τον ανταγωνισμό και την
διαφάνεια των λιμένων παρέχουν δυνατότητες ευρύτητας και ποικιλίας αποφάσεων στα
κράτη και στους φορείς διαχείρισης των λιμένων, βασιζόμενη στην κοινή αποδοχή ότι όλοι
οι λιμένες δεν είναι όμοιοι και ότι ο Φορέας Διαχείρισης τους διατηρεί την περιβαλλοντική
και γενικότερη ευθύνη για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων που
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καταπλέουν. Η Ε.Ε. δεν προτείνει ένα συγκεκριμένο μοντέλο αφήνοντας τα κράτη-μέλη να
κάνουν τις δικές τους επιλογές.
Γνωμοδοτεί ως ακολούθως:
(1) Είναι πρωταρχικής σημασίας η ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών σε παροχή λιμενικών
υπηρεσιών ανταγωνιστικών και ποιοτικών σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο διαχείρισης με
ένα σύστημα επιβολής τελών πλήρως διαφανές και συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία και
τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων πλοίων κατά περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο
και σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία.
(2) Ο πρόσφατα δημοσιευθείς και άμεσα ισχύων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017 / 352 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15.2.2017 για την θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην
παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των
λιμένων (για συντομία: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) εισάγει την ελευθερία παροχής λιμενικών υπηρεσιών στους
25 Ελληνικούς θαλάσσιους λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου και δίνει την δυνατότητα στο κράτος
μη εφαρμογής του σε κάποιους από τους 25 και επέκτασης εφαρμογής του και σε άλλους πέραν των
25. Ταυτοχρόνως θεωρεί, ότι υπάρχει η δυνατότητα η εν λόγω ελευθερία να ασκείται υπό ορισμένους
όρους. Ο διαχειριστικός φορέας κάθε λιμένα ή άλλη αρμόδια Αρχή δύναται να περιορίσει των αριθμό
παρόχων για δεδομένη λιμενική υπηρεσία για έναν ή περισσότερους από τους αναφερόμενους στον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ πέντε λόγους. Η Ρ.Α.Λ. θεωρεί, ότι εάν ένας Φορέας Διαχείρισης Λιμένων επιλέξει την
μείωση του αριθμού παρόχων συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από
πλοία, οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους στο πλαίσιο του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

(3) Οι τελικές αποφάσεις και επιλογές ως προς την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων από
τα πλοία και τον λιμένα και των καταλοίπων φορτίων από πλοία είναι ευθύνη του Φορέα
Διαχείρισης Λιμένα, ο οποίος γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του λιμένα του. Οι
αποφάσεις του οφείλουν να κινούνται στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας και του
πρόσφατου Ευρωπαϊκού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και να διασφαλίζουν την επάρκεια των υπηρεσιών
συλλογής και διαχείρισης και την προσβασιμότητα σε αυτές από όλους τους χρήστες.

(4) Οι Φορείς Διαχείρισης Λιμένων (Φ.Δ.Λ.)οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη
(i) Κατάρτιση των Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων τους και υποβολή προς
έγκριση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α
8111.1/41/09/6.3.2009. Η Ρ.Α.Λ. θεωρεί ότι η ύπαρξη εγκεκριμένου Σχεδίου σε ένα
λιμένα θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
του λιμένα.

(ii)

Προκήρυξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους με καθορισμό των κατ’
ελάχιστον υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων(εξοπλισμός, προσωπικό, εμπειρία στη
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συλλογή και διαχείριση αποβλήτων από πλοία, οικονομική επάρκεια κ.α. ), όπως
απορρέουν από το Σχέδιο Διαχείρισης και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του λιμένα.
(iii) Ανάθεση σε ανάδοχο/ους, στην οποία να υπάρχει και πρόβλεψη για το
παράτασης μικρής διάρκειας, εάν απαιτηθεί,

ενδεχόμενο

ώστε να μην παρατηρούνται χρονικά κενά στις διαδοχικές συμβάσεις παραχώρησης και να
μην οδηγούνται σε λύσεις είτε παράτυπων παρατάσεων είτε απευθείας αναθέσεων μικρής
και ανεπαρκούς διάρκειας ή πρόχειρων διαγωνισμών. Οι προβλεπόμενες διαβουλεύσεις στην
φάση εκπόνησης των Σχεδίων είναι απαρεγκλίτως απαραίτητες.Σε κάθε δε περίπτωση, οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι νομίμως πιστοποιημένοι και να πληρούν συγκεκριμένα
ποιοτικά κριτήρια.

(5) Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών θα πρέπει να έχουν ευρύτητα, ώστε να μην οδηγούν με
τεχνητό αποκλεισμό υποψηφίων σε στρέβλωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η
αναθέτουσα αρχή είναι ελεύθερη να διαμορφώνει τους όρους της διακήρυξης ως προς τις
παρασχετέες υπηρεσίες καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ανάγκες της από
ποσοτική και ποιοτική άποψη. Όπως εχει δεχθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Απόφαση
της 40/2016 "… η θέσπιση με την διακήρυξη των προδιαγραφών που ο φορέας κρίνει
πρόσφορες ή αναγκαίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν παραβιάζει
τους κανόνες του ανταγωνισμού εκ μόνου του λόγου ότι συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής
στον διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την συμμετοχή σ αυτόν των διαγωνιζομένων,
των οποίων οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, δεδομένου ότι από την φύση
τους οι προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των δυναμένων να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό προσώπων…"

(6) Ως κριτήριο επιλογής αναδόχου/ων επιβάλλεται να επιλέγεται η "πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη" προσφορά και όχι η προσφορά με την "χαμηλότερη τιμή" , ώστε να
υπεισέρχεται ο ποιοτικός παράγων.

(7) Τα υποβαλλόμενα στο αρμόδιο Υπουργείο Σχέδια Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων
από τους Φ.Δ.Λ. θα πρέπει να εγκρίνονται σε σύντομο χρόνο μετά τον απαραίτητο έλεγχο. Η
όλη διαδικασία εγκρίσεων χρήζει απλοποίησης, ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι
αναφερόμενοι στο Άρθρο 5, παραγρ.3 της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09/6.3.2009 χρόνοι για εγκρίσεις
πρέπει να τηρούνται.

(8) Τα πλοία τα δραστηριοποιούμενα στην ναυτιλία μικρών αποστάσεων, όπως η ακτοπλοΐα,
ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη στην Ελλάδα, επιβαρύνονται δυσανάλογα, σύμφωνα με τις εν λόγω
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εταιρείες, για τη διάθεση των αποβλήτων τους σε σχέση με τους λοιπούς τύπους πλοίων
(χύδην, Ε/Κ κ.α) κυρίως δραστηριοποιουμένων σε διεθνείς μεταφορές. Η ιδιαιτερότητα αυτή
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στον καθορισμό των τελών.

(9) Πλέον των ανωτέρω και ειδικότερα σε ότι αφορά στον Ο.Λ.Π. ΑΕ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη

ότι με την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. ΑΕ
παραχωρήθηκε στην Ο.Λ.Π. ΑΕ το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, διαχείρισης,
συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων παραχώρησης στον λιμένα
Πειραιά. Η Ο.Λ.Π. ΑΕ ανέλαβε την υποχρέωση παροχής όλων των υπηρεσιών και των
Παρεπόμενων Υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υποδοχή και διαχείριση
αποβλήτων από πλοία και καταλοίπων φορτίων. Υπό την σημερινή μορφή διοίκησης του η
Ο.Λ.Π. Α.Ε. εμπίπτει στις προβλέψεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (βλ. Άρθρο 2, παραγρ.5).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτζούρης
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 213- 1371966 Fax: 213-1371888
e-mail : info@raports.gr

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2017
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 27η
ΘΕΜΑ 5ο: Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την «Παραχώρηση της
Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένα Πατρών.

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 27η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ.
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη
– Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γεωργίου Βασίλειος
7. Γρίνος Σπυρίδων
8. Βελουδογιάννη Ελένη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :
10. Κορκίδης Βασίλειος
2. Λυμπέρης Θεόδωρος

Μέλος
Αν. Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία
Κατά την έναρξη της συζήτησης του εν λόγω θέματος, ο Πρόεδρος δίδει τον λόγο στην Εισηγήτρια
κα. Καραφώτη, η οποία αναπτύσσει την από 28-11-2017 εισήγησή της.
Ιστορικό
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1. Η Ρ.Α.Λ. έλαβε επιστολή με αρ. πρωτ. 472/17.8.2017 από τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών Α.Ε.
με θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την «Παραχώρηση της
Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένα Πατρών» Ελάχιστης προϋπολογισθείσας
αξίας 240.000 Ευρώ. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος λειτουργίας εκάστου
Υδατοδρομίου θα είναι δωδεκαετούς (12) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης οχτώ (8) ετών
έπειτα από σχετικό αίτημα του αναδόχου και λήψη σχετικής απόφασης του ΔΣ του Ο.Λ.ΠΑ.ΑΕ με
συνημμένο το Σχέδιο της Διακήρυξης. Ο Ο.Λ.ΠΑ.ΑΕ παρακάλεσε για την σύμφωνη γνώμη της
Ρ.Α.Λ ή και τυχόν παρατηρήσεις της.
2. Το θέμα εισήχθη στην 24η Συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ στις 21/09/2017, ως 3i θέμα προς ενημέρωση
των μελών του ΔΣ. Στην εν λόγω συνεδρίαση τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης και για το υπό
επεξεργασία από τα αρμόδια Υπουργεία νομοσχέδιο περί υδατοδρομίων. Τα μέλη του ΔΣ
ομόφωνα αποφάσισαν, ότι το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ και χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης.
3. Η Ρ.Α.Λ για τον περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης, απέστειλε επιστολή με αρ.πρωτ. 469/03-102017 προς τον ΟΛ.ΠΑ.ΑΕ, με την οποία ζήτησε:
Α) Αντίγραφα από τις αναφερόμενες στο Σχέδιο Σύμβασης: α) Μελέτης τεκμηρίωσης της
Χρονικής διάρκειας παραχώρησης και β) Απόφασης του ΔΣ της ΟΛ.ΠΑ.Α.Ε.,
Β) Στοιχεία σχετικά με την οικονομική προσφορά, διευκρινίσεις περί του προσδιορισμού
ελαχίστου τιμήματος για την παραχώρηση διαχείρισης και λειτουργίας, όσον αφορά: α)
στο μηνιαίο τίμημα των (1.000 ευρώ) για την χρήση της Άδειας Λειτουργίας του
Υδατοδρομίου Πάτρας και β) στο ποσοστό εκκίνησης από 1%-5%, πλέον των νομίμων
κρατήσεων, επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) από την διαχείριση της λειτουργίας του και
Γ) Διευκρινήσεις σχετικά: α) με την επιφάνεια του παραχωρούμενου οικήματος
εξυπηρέτησης επιβατών, β) του εξοπλισμού που διαθέτει και γ)συγκριτικά στοιχεία
μίσθωσης παρόμοιων χώρων εντός της χερσαίας Λιμενικής ζώνης του ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε.
4. Η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. με την υπ.αρ.πρωτ. 594/09-010-2017 απαντητική του επιστολή αποστέλλει όσα
από τα ζητηθέντα στοιχεία Α.) α ,β , Β.)α, β και Γ)α, β, γ , είχε στη διάθεσή του.
5. Στη συνέχεια η ΡΑΛ με την υπ. πρωτ. 499/16-10-2017 επιστολή προς την ΟΛ.ΠΑ.ΑΕ, για
πληρέστερη περαιτέρω διερεύνηση, ζήτησε συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία: 1) τα
οποία περιέχονται στον φάκελο αδειοδότησης του Υδατοδρομίου και έχουν εγκριθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και 2) Ερωτά εάν ο εξοπλισμός της παραγράφου ιβ του άρθρου 42
(Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίων) του Ν.4146/2013, όπως αναφέρεται στην
παρ.Α.1 ιβ) του Σχεδίου Διακήρυξης, θα διατεθεί από την Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ ή θα παρέχεται από τον νέο
διαχειριστή.
6. Με την υπ.πρωτ. 668/27-10-2017 απαντητική επιστολή, η Ο.Λ.ΠΑ.ΑΕ, απέστειλε συνημμένα τα
αιτηθέντα στοιχεία και διευκρίνισε ότι σχετικά με τον εξοπλισμό της παραγρ. Α.1 ιβ) του σχεδίου
Διακήρυξης, «η Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ θα διαθέσει στον ανάδοχο τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο
ανωτέρω αρ. του Ν.4146/2013, εκτός του σκάφους υπηρεσίας (Αρ.42,ιβ,στστ) και των μέσων
περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης (Αρ.42,ιβ,ηη). Ο δυνητικός Ανάδοχος, εκτός των ανωτέρω,
πρέπει να διαθέτει και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει
τον προαναφερόμενο εξοπλισμό. Τα ανωτέρω θα αποτυπωθούν ευκρινώς στο Σχέδιο
Διακήρυξης.»
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Νομικό Πλαίσιο
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’90) Άρθρα 32-57: «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.

2.

Το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.

3.

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

4.

Το Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ
L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5.

Την ΚΥΑ 8112.6/03/14/5.2.2014: «Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων»
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 8220/34/14/19-02-2014 και όπως σήμερα ισχύει.

όπως

Λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα σε αυτά, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προέβησαν σε
διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την
Εισήγηση κατέληξε στην ακόλουθη γνωμοδότηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ρ.Α.Λ.
1. Για λόγους διαφάνειας, δημοσιότητας και ταχύτητας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού,
προτείνεται όπως η Αναθέτουσα Αρχή πραγματοποιήσει διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού.
2. Σύμφωνα με το στοιχείο αρ.οικ.21329/1347 αρ.6 (έγγραφο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) αναφέρεται ότι: 4 - «Ο
κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Υ/Δ είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή όλων των
όρων, προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των άρθρων 32-57 του ν.4146/2013».και
6-« Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Υ/Δ τηρεί και εφαρμόζει τα όσα αναφέρονται στον
υποβληθέντα τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 38 του Ν.4146/2013, όπως αυτός έγινε
αποδεκτός με τις υποδειχθείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες συστάσεις και περιορισμούς».
Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να θέσει στην διάθεση όλων των υποψήφιων
οικονομικών φορέων όλα τα στοιχεία, μελέτες, εγκρίσεις, περιορισμούς διαφόρων αρμόδιων
φορέων κ.α. που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο φάκελο της Άδειας Λειτουργίας του
Υδατοδρομίου του Ο.Λ.ΠΑ (ΦΕΚ 1543 Β’/04-05-2017), προκειμένου να λάβουν γνώση και να
δεσμευτούν για την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης
παραχώρησης. Επιπρόσθετα, η διακήρυξη θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εγκριθέντα
εγχειρίδια λειτουργίας του υδατοδρομίου.
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3. Προτείνεται πληρέστερη περιγραφή του απαιτούμενου από τον Ανάδοχο εξοπλισμού, του
παραχωρούμενου κτιρίου και σχετικών ανωδομών.
4. Προτείνεται να καταγραφεί με σαφήνεια η διάκριση μεταξύ των κριτηρίων επιλογής (σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) και κριτηρίων αξιολόγησης (σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Ν.4412/2016), έτσι ώστε να μην υφίσταται σύγχυση κριτηρίων, όπως ορίζεται αναλυτικά στο
άρθρο 86: «Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης
ελευθερίας επιλογής στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την
αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες,
προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης». Το ίδιο
ισχύει και αναφορικά με την κλίμακα υπολογισμού και βαθμολόγησης προσφορών.
5. Καθότι στην προκειμένη περίπτωση εμφαίνεται η πρόθεση της Αναθέτουσας Αρχής περί
τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής εμπειρίας και εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας και εμπορικής
επιτυχίας, όπως αναδεικνύεται από το σχέδιο διακήρυξης, προτείνεται όπως α) απαλειφθεί το εν
λόγω κριτήριο Δ.4.Β.4i του προσχεδίου προκήρυξης, το οποίο αφορά στην προσκόμιση εγγράφου
που αποδεικνύει συνεργασία του υποψηφίου με αεροπορικές εταιρίες, και όπως απαιτηθεί η
προσκόμισή του επί ποινή αποκλεισμού και β) αυξηθεί (ενδεικτικά κατά μια μονάδα) το μέγιστο
της βαθμολογίας του κριτηρίου Δ.6, το οποίο αναφέρεται στην αξιολόγηση του επιχειρησιακού
σχεδίου.
6. Για το κριτήριο Δ.6.Γ (Επιχειρησιακό Σχέδιο) προτείνεται όπως η βαθμολόγησή του βασίζεται
τουλάχιστον στα εξής: α) ρεαλιστικότητα των παραδοχών προγράμματος πτητικής λειτουργίας /
λειτουργίας εγκατάστασης, β) αρχές μάρκετινγκ υπηρεσίας, γ) τιμολογιακή πολιτική, δ) επίπεδα
στελέχωσης ανά θέση εργασίας, ε) παρεχόμενος εξοπλισμός, στ) τυχόν ανάθεση εργασιών σε
τρίτους (υπεργολάβους), και ζ) το εν γένει σύνολο των κατηγοριών εσόδων και εξόδων.
7. Για το κριτήριο Δ.6.Δ (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών), προτείνεται α) λόγω του μεγάλου
βαθμού αβεβαιότητας προς τα άνω ή προς τα κάτω των εκτιμήσεων επιβατικής κίνησης και
εσόδων και β) για την διασφάλιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως να μην θεσπιστεί
ανώτατο όριο 5%, με διατήρηση της προτεινόμενης από το σχέδιο διακήρυξης διαβάθμισης, ήτοι
1,6 βαθμούς ανά 1% ποσοστού επί του κύκλου εργασιών.
8. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου στην περίπτωση που
προκύψει σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών του παραχωρησιούχου, προτείνεται προσθήκη
στη διακήρυξη πρόνοιας για μελλοντική αύξηση και του ποσοστού υπέρ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Λόγω του
προαναφερθέντος μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας, προτείνεται να μην ενταχθεί ως πρόσθετο
βαθμολογούμενο κριτήριο, αλλά ως υποχρεωτική δέσμευση του Αναδόχου. Ενδεικτικά, η πρόνοια
αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με προσαύξηση του ποσοστού υπέρ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. επί των
εσόδων του παραχωρησιούχου από ένα προκαθορισμένο έτος της σύμβασης και μετά, σε
περίπτωση αύξηση του κύκλου εργασιών από ένα προκαθορισμό ύψος και άνω.
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9. Προτείνεται όπως το σχέδιο προκήρυξης τεθεί σε διαβούλευση, για την υποβολή σχολίων /
παρατηρήσεων από ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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Παράρτημα Δ: Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία 2017
Πίνακας Δ.1: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εσόδων 2017

Κωδικός

73

73.00

Ονομασία ΚΑΕ

Προϋπολογισμός
Εσόδων
2017

Απολογιστικά Στοιχεία
Εσόδων 2017

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

639.700,00

659.324,30

Ανταποδοτικά τέλη για τις
υπηρεσίες δημοσίου
συμφέροντος της Ρ.Α.Λ.

639.700,00

659.324,30

74

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

-

75

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΑΣΧΟΛΙΕΣ

-

76
76

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή
έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

506,67
-

3.000,00
3.000,00

10.214,17
10.214,17

653.000,00

670.045,14

(Ποσά σε €)
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Πίνακας Δ.2: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εξόδων 2017

Κωδικός

11

Ονομασία ΚΑΕ

Προϋπολογισμός
Εξόδων 2017

Απολογιστικά Στοιχεία
Εξόδων 2017

ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ –
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

15.000,00

-

Κτίρια – Εγκαταστάσεις σε κτίρια

15.000,00

-

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

33.000,00

946,12

14.00

Έπιπλα

18.000,00

-

14.01
14.02
14.03
14.08
14.09

Σκεύη
Μηχανές γραφείου
Προμήθεια Η/Υ
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
Λοιπός εξοπλισμός

500,00
1.500,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00

946,12
-

60
60.00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

360.000,00
230.000,00

280.273,43
229.381,30

60.02

Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού &
λοιπές παρεπόμενες παροχές

10.000,00

-

60.03

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου
προσωπικού

120.000,00

50.892,13

11.07

14

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

50.000,00

30.999,79

Αμοιβές και έξοδα ελεuθέρων
επαγγελματιών
Αμοιβές μη ελεύθερων
επαγγελματιών (διαφόρων τρίτων)

24.500,00

12.999,79

-

-

61.98

Λοιπές αμοιβές τρίτων – Εξωτερικού

25.500,00

18.000,00

62
62.02
62.03
62.04
62.05
62.07

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ύδρευση
Τηλεπικοινωνίες
Μισθώματα
Ασφάλιστρα Πυρός
Επισκευές και συντηρήσεις

5.000,00
5.000,00

74,40
74,40

61.00
61.01
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Λοιπές παροχές

63
63.04
63.98

Έκθεση Πεπραγμένων 2017

Προϋπολογισμός
Εξόδων 2017

Απολογιστικά Στοιχεία
Εξόδων 2017

-

-

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Διάφοροι Φόροι και Τέλη
Διάφοροι Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ)

50.000,00
50.000,00
-

1.370,55
1.370,55
-

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

55.000,00

9.472,61

64.00
64.01
64.02
64.05
64.06
64.07
64.08
64.09
64.98

Δαπάνες Μεταφορών
Δαπάνες Μετακινήσεων
Προβολής και Διαφήμισης
Συνδρομές - Εισφορές
Δωρεές - Επιχορηγήσεις
Έντυπα και Γραφική Ύλη
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης
Έξοδα Δημοσιεύσεων
Διάφορα Έξοδα

5.000,00
15.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00

107,37
4.020,01
834,50
150,00
2.699,23
684,73
976,77

65
65

ΤΟΚΟΙ
Διάφορα έξοδα τραπέζης

1.000,00
1.000,00

165,10
165,10

569.000,00

323.302,00

64

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
(Ποσά σε €)
Αποτέλεσμα: Λειτουργικό Πλεόνασμα 346.743,14 €
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Παράρτημα Ε: Αναλυτικός Προϋπολογισμός 2018
Ι. ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΣΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

3000

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

705.300,00

3200

Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών

695.000,00

3290

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών

695.000,00

3299

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται
ειδικά

695.000,00

3500

Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές
περιπτώσεις

10.300,00

3510

Τόκοι κεφαλαίων

10.300,00

3511

Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες

10.300,00

5000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

160.000,00

5200

Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων

150.000,00

5299

Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

150.000,00

5500

Επιστροφές χρημάτων

10.000,00

5510

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. και προκαταβολών

5.000,00

5511

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής

5.000,00

5520

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

5521

Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων
που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

865.300,00

5.000,00
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ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

0000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

715.200,00

0200

Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)

434.400,00

0210

Βασικός μισθός

403.000,00

0211

Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με
θητεία)

403.000,00

0220

Γενικά τακτικά επιδόματα

7.000,00

0224

Οικογενειακή παροχή

7.000,00

0230

Γενικά τακτικά επιδόματα

5.000,00

0238

Επίδομα θέσης ευθύνης

5.000,00

0260

Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές

19.400,00

0261

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

5.000,00

0264

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων

14.400,00

0400

Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

64.400,00

0410

Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

4.200,00

0411

Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

2.000,00

0412

Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα
του
ελεύθερου επαγγελματία.

800,00

0419

Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών

1.400,00

0430

Με την ιδιότητα νομικού προσώπου.

60.200,00

0431

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

0433

Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών
μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων.

0439

Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ.υπηρεσίες

58.000,00

0500

Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια,
ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων κλπ

187.000,00

0540

Δαπάνες εκπαίδευσης

2.000,00

0541

Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

2.000,00

0560

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

185.000,00

0561

Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α) ιδ.δικαίου β) δημ
δικαίου (από 1.1.11)

35.000,00

200,00
για

τη

2.000,00
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0562

Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου
(έως 31.12.10)

119.000,00

0563

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίουβ)δημ δικαίου
(από 1.1.11)

10.000,00

0564

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για
ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)

5.000,00

0565

Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α)ιδ.δικαίουβ)δημ δικαίου (από
1.1.11)

5.000,00

0566

Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους
δημοσίου (έως 31.12.10)

4.000,00

0567

Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με
σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου
που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν
μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών
πλην Δημοσίου

4.000,00

0568

Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς
ασφαλισμένους Δημοσίου(με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)

3.000,00

0700

Πληρωμές για μετακινήσεις

14.900,00

0710

Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

6.700,00

0711

Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων

4.000,00

0715

Έξοδα διανυκτέρευσης

2.500,00

0719

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

0720

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο
εσωτερικό

2.000,00

0721

Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό

1.500,00

0724

Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκπαίδευση στο εσωτερικό

0730

Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο
εξωτερικό

4.700,00

0731

Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.

2.000,00

0732

Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας
υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα

1.000,00

0737

Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για
εκπαίδευση.

1.500,00

0739

Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της
χώρας.

200,00

μισθωτούς

200,00

500,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

0740

Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο
εξωτερικό (συνέχεια)

1.500,00

0741

Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων

1.500,00

0800

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

14.500,00

0820

Μεταφορές προσώπων και αγαθών

200,00

0829

Λοιπές μεταφορές

200,00

0830

Επικοινωνίες

0831

Ταχυδρομικά τέλη

0832

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.

2.000,00

0834

Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ

2.000,00

0850

Δημόσιες σχέσεις

3.000,00

0857

Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.

1.500,00

0859

Λοιπές δαπάνες δημόσιων σχέσεων

1.500,00

0870

Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.

1.000,00

0879

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
(περιλαμβάνονται
διάφορα).

1.000,00

0880

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

0889

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

0890

Λοιπές δαπάνες

4.800,00

0891

Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.

1.500,00

0894

Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα

1.800,00

0899

Λοιπές δαπάνες

1.500,00

1000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

12.300,00

1200

Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την
προμήθεια επίπλων και σκευών)

4.800,00

1250

Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά.

800,00

1259

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών
εκδόσεων

800,00

1260

Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου
γενικά).

4.000,00

1261

Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου
γενικά

4.000,00

1300

Είδη υγιεινής , καθαριότητας και ευπρεπισμού

4.500,00
500,00

700,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

1310

Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό

200,00

1311

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

100,00

1312

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

100,00

1380

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού.

500,00

1381

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

500,00

1400

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ

2.000,00

1410

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων.

500,00

1413

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά

500,00

1420

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων.

500,00

1429

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων.

500,00

1430

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

1439

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

1700

Προμήθεια
υλικού
εκτυπωτικών,
τυπογραφικών και λοιπών εργασιών.

2.300,00

1710

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων.

2.000,00

1719

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων.

2.000,00

1730

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών.

300,00

1731

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.

300,00

1800

Διάφορες προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις
παραπάνω κατηγορίες

2.500,00

1890

Διάφορες προμήθειες

2.500,00

1899

Λοιπές προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

2.500,00

3000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ
ΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

3300

Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων

150.000,00

3390

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του
Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, Λοιπών
ΝΠ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και Φυσικών
Προσώπων

150.000,00

ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ

βιβλιοδετικών,

ΑΠΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-

150.000,00
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2018

3399

Λοιπές αποδόσεις

150.000,00

7000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

66.500,00

7100

Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης

66.500,00

7110

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

20.000,00

7111

Προμήθεια επίπλων

20.000,00

7120

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών

46.500,00

7123

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού
συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

42.500,00

7124

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

2.500,00

7129

Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου

1.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ

944.000,00
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ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 2017
Τα Mέλη της Ρ.Α.Λ., έως την 18η Ιουνίου 2017, είχαν ορισθεί με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου
σύμφωνα με το Ν.4150/2013, Άρθρο 43, παρ.2. με διετή θητεία και ήταν τα ακόλουθα:
Μουτζούρης
Μπαντιάς
Παπαδόπουλος
Μακρυγιάννη
Αμούργης
Βαλλεράς
Σέργη
Χλωμούδης

Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Γεώργιος
Αφροδίτη - Ευαγγελία
Παντελής
Κρίτων - Αθανάσιος
Αντωνία
Κωνσταντίνος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Από την 19η Ιουνίου 2017, τα Μέλη της Ρ.Α.Λ., που ορίσθηκαν με την απόφαση 1000.00/44060/2017, (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 299) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής με πενταετή θητεία σύμφωνα με το Ν.4389/2016,
Άρθρο 109, παρ.2., είναι τα ακόλουθα:
Αγγελόπουλος
Τορουνίδης
Κουφός
Καραφώτη - Φωτιάδου
Χλωμούδης
Γεωργίου
Βελουδογιάννη
Κορκίδης
Λυμπέρης
Μπαϊρακτάρη

Παναγιώτης - Ιάσων
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Μαρία
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Ελένη
Βασίλειος
Θεόδωρος
Δημήτριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγήτρια (έως 16-01-2018)
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αν. Μέλος (έως 6-12-2017)
Αν. Μέλος (έως 22-9-2017)
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