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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 49/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 0 η

 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Πόριςμα Επιτροπήσ Ακρόαςησ «Αναφορά – αίτηςη ακρόαςησ για διαπίςτωςη 

παράβαςησ» τησ ανώνυμησ εταιρίασ ‘’ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.’’ κατά τησ ανώνυμησ 
εταιρίασ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

Σθν 6θ Φεβρουαρίου 2018, θμζρα Σρίτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 30θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

 

 

 
  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςτο από 
01.02.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 199/01.02.18) Πόριςμα τθσ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ Ρ.Α.Λ. ςε 
ςχζςθ με τθν «Αναφορά – αίτθςθ ακρόαςθσ για διαπίςτωςθ παράβαςθσ» τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ 
με τθν επωνυμία «ANTIPOLLUTION Ανϊνυμθ Ναυτιλιακι Εταιρεία» (εφεξισ Antipollution A.N.E.) 
κατά τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Ανϊνυμθ 
Εταιρία» (εφεξισ Ο.Λ.Η. Α.Ε.) ςχετικά με τον ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ Ο.Λ.Η. Α.Ε. με 
τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Ευκολιϊν Τποδοχισ τερεϊν Αποβλιτων και Καταλοίπων Φορτίων των 
Πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.». Ζπειτα 
δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά το από 
01.02.2018 Πόριςμα τθσ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ Ρ.Α.Λ. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα 
τεκζντα ςε αυτό, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και το Πόριςμα 
τθσ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ Ρ.Α.Λ., 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

1) τισ 12/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 601/12.10.17) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΣΗΗ 
ΑΚΡΟΑΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΩΗ ΠΑΡΑΒΑΗ» τθσ Antipollution Α.Ν.Ε. κατά τθσ Ο.Λ.Η. Α.Ε. με τθν 
οποία αιτείται «1. Να γίνει δεκτι επί τω τζλει, 2. Να διαγνωςκοφν οι αναφερόμενεσ 
παραβάςεισ ωσ τελεςκείςεσ από τθν Ο.Λ.Η. Α.Ε., κατά τα ειδικϊσ αναφερόμενα ςτο ιςτορικό 
τθσ παροφςθσ (επιςτολισ), 3. Να λθφκεί κάκε προςικον ςφμφωνα με τον Νόμο μζτρο προσ 
διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 4. Να διεξαχκεί ακρόαςθ για τα τικζμενα με τθν 
παροφςα (επιςτολι) ηθτιματα κατ’ α. 1 και 5 του Κανονιςμοφ Ακροάςεων και Επιχειριςεων 
τθσ Ρ.Α.Λ. και να κλθκοφν να αναπτφξουν και προφορικϊσ τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ ςε αυτι 
(επιςτολι)». 

2) τισ 27/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 565/27.11.17) εςτάλθ προσ τθν Antipollution Α.Ν.Ε. πράξθ 
διεξαγωγισ ακρόαςθσ, κατ’ Άρκρον 5 του Κανονιςμοφ, με τθν οποία καλοφνται οι νομίμωσ 
εκπροςωποφντεσ αυτισ να παρευρεκοφν και να αναπτφξουν τουσ τεκζντεσ ςτθν 
προαναφερκείςα επιςτολι ιςχυριςμοφσ τουσ ενϊπιον του αρμοδίου οργάνου τθσ Αρχισ 
(Ρ.Α.Λ.). 

3) τισ 13/12/2017 πραγματοποιικθκε θ προαναφερκείςα ακρόαςθ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ. 

4) τισ 15/01/2018 ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ θ τριμελισ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ Ρ.Α.Λ., 
προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να εκδϊςουν πόριςμα επί του εν κζματι ηθτιματοσ. 

Νομικό Πλαίςιο 

1) Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει. 

2) Ο Κανονιςμόσ Ακροάςεων Προςϊπων και Επιχειριςεων τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (ΦΕΚ 
Β’1923/02.06.2017), όπωσ ιςχφει. 

3) Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 
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4) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) Η ΚΤΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ Β’412) «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ 
αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 2007/71/ΕΚ οδθγίασ», όπωσ ιςχφει. 

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

7) Σο με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 199/01.02.18 Πόριςμα τθσ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ Ρ.Α.Λ. που 
εκδόκθκε κατ’ Άρκρον 13 και υποβλικθκε κατ’ Άρκρον 14 του Κανονιςμοφ Ακροάςεων 
Προςϊπων και Επιχειριςεων τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων ςτο Δ.. τθσ Ρ.Α.Λ. 

Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

1) χετικά με τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ εταιρείασ Antipollution Α.Ν.Ε. που διατυπϊνονται ςτο 
Κεφάλαιο III. «ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
ΕΝ ΙΧΤ» τθσ αναφοράσ τθσ, παρατθρθτζα τυγχάνουν τα ακόλουκα. 

Επειδι, θ αιτοφςα με τθν κρινόμενθ αναφορά προβάλλει (ςτα ςθμεία από 9 ζωσ και 24) ότι θ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία είναι μθ νόμιμθ, διότι όπωσ αναφζρει ςτο ςθμείο 12. «…απαιτείται 
για κάκε λιμζνα να ευρίςκεται διαρκϊσ ςε ιςχφ εγκεκριμζνο χζδιο Παραλαβισ και 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων…», ςτο ςθμείο 16. «…θ φπαρξθ ιςχφοντοσ εγκεκριμζνου χεδίου 
Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων… …βάςει του οποίου διενεργείται,… …,ο επίδικοσ 
Διαγωνιςμόσ, προβλζπεται ευκζωσ από τθ Διακιρυξθ και απαιτείται ρθτϊσ από τθ διάταξθ 
του αρ. 5 τθσ ΚΤΑ υπ’ αρικ. 8111.1/41/09/06.03.2009 που ορίηει ότι κα πρζπει να βρίςκεται 
διαρκϊσ εν ιςχφ εγκεκριμζνο χζδιο», ςτο ςθμείο 17. «…εγκεκριμζνο χζδιο Παραλαβισ και 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων απαιτείται να βρίςκεται ςε ιςχφ και κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ 
Διακιρυξθσ και κατά τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ…», ςτο ςθμείο 19. «…δεν είναι 
επιτρεπτό να διενεργείται διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν ανάκεςθ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν 
χωρίσ να υπάρχει εν ιςχφ χζδιο Διαχείριςθσ αποβλιτων κακ’ όλθ τθ διάρκεια αυτισ» και ςτο 
ςθμείο 24. «…θ υπό κρίςθ διαγωνιςτικι διαδικαςία παρανόμωσ κινικθκε από τθν Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
και εξελίςςεται, χωρίσ να υφίςταται εν ιςχφ χζδιο Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων 
Πλοίων … …και ςυνεπϊσ ςυντρζχει παραβίαςθ από πλευράσ τθσ Ο.Λ.Η. Α.Ε. τθσ διάταξθσ του 
αρ. 5 τθσ υπ’ αρικ. 8111.1/41/09/06.03.2009 Κ.Τ.Α.» 

Με το εγκρικζν με τθν 8136.1.9/5/14/11.03.2014 απόφαςθ Τπουργοφ Ναυτιλίασ χζδιο 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων και Καταλοίπων Φορτίων Πλοίων (εφεξισ χζδιο) ευριςκόταν ςε ιςχφ 
κατά τον κρίςιμο χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ διακθρφξεωσ, θ ιςχφσ του οποίου (χεδίου) ζλθγε 
τθν 11.03.2017. Σο ότι κατά τθν διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ δεν ευρίςκεται εν 
ιςχφ χζδιο δεν αποτελεί λόγο ακυρϊςεωσ του διαγωνιςμοφ, κακ’ ότι δεν επθρζαςε τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, θ δθμοςίευςθ τθσ οποίασ πραγματοποιικθκε τθν 09.03.2017, και 
αποτελεί εκ τον υςτζρων γεγονόσ. 

Επιπροςκζτωσ, από τα τεκζντα τθσ παρ. 4 του Άρκρου 5 τθσ υπ’ αρικ. 
8111.1/41/09/06.03.2009 Κ.Τ.Α., «…Σα ςχζδια επανυποβάλλονται προσ ζγκριςθ από τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων κάκε φορά, μετά από τισ παρακάτω τροποποιιςεισ 
ςτθ λειτουργία των λιμζνων: α). Αλλαγι των αναδόχων παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου. β). Αλλαγι τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ και διαχείριςθσ 
των αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου. γ). Αλλαγζσ οι οποίεσ τροποποιοφν ςθμαντικά το 
μζγεκοσ – χαρακτιρα − λειτουργία του λιμζνα», δεν προκφπτει θ υποχρζωςθ ςτουσ Φορείσ 
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διαχείριςθσ λιμζνων να επανυποβάλλουν προσ ζγκριςθ τα εν ιςχφ χζδιά τουσ πριν τθν 
διενζργεια αντίςτοιχων διαγωνιςμϊν. 

Ωσ εκ τοφτου, οι ανωτζρω προβαλλόμενοι από τθν αναφζρουςα εταιρεία λόγοι κρίνονται ωσ 
αβάςιμοι για τθν ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, και ςυνεπϊσ απορριπτζοι. 

2) χετικά με τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ εταιρείασ Antipollution Α.Ν.Ε. που διατυπϊνονται ςτο 
Κεφάλαιο IV. «ΕΛΛΙΠΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» τθσ αναφοράσ τθσ, παρατθρθτζα 
τυγχάνουν τα ακόλουκα. 

Επειδι, θ αιτοφςα με τθν κρινόμενθ αναφορά προβάλλει (ςτα ςθμεία από 25 ζωσ και 33) ότι 
θ διαγωνιςτικι διαδικαςία είναι μθ νόμιμθ, διότι όπωσ αναφζρει ςτο ςθμείο 26 «…ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρικ. 8111.1/41/09 ΚΤΑ, οι λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων κα 
πρζπει να είναι κατάλλθλεσ προσ αποδοχι όλων των ειδϊν αποβλιτων πλοίων κακϊσ και 
πρόςφορεσ να εξυπθρετοφν κάκε είδουσ πλοίο, ανεξαρτιτωσ ςθμαίασ και παραδιδόμενθσ 
ποςότθτασ αποβλιτων», ςτο ςθμείο 28. «…ο ανάδοχοσ κα πρζπει να κατζχει το ςφνολο του 
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και τα μζςα προκριμζνου να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε κάκε 
πλοίο που κα αιτθκεί εξυπθρζτθςθ… …ο ανάδοχοσ των εν λόγω υπθρεςιϊν πρζπει να 
διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν παραλαβι και διαχείριςθ όλων των ειδϊν των 
αποβλιτων», ςτο ςθμείο 29. «…ο απαιτοφμενοσ από τθ Διακιρυξθ εξοπλιςμόσ είναι ελλιπισ 
και δεν πλθροί τθσ ανωτζρω δεςμεφςεισ και εγγυιςεισ κακϊσ δεν διαςφαλίηεται θ 
προςικουςα παραλαβι και διαχείριςθ ηωικϊν αποβλιτων», ςτο ςθμείο 30. «…δεν 
προβλζπεται θ κατοχι ενόσ φορτθγοφ ψυγείου, αδειοδοτθμζνου για τθ μεταφορά Ζωικϊν 
Τποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 2 και 3, παρά το γεγονόσ ότι θ κατθγορία των ηωικϊν αποβλιτων 
δεν παραλαμβάνεται ςε μεγάλθ ςυχνότθτα από το Λιμζνα Ηρακλείου, ωςτόςο όμωσ θ 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αποβλιτων εντάςςεται ςτο Παράρτθμα V τθσ Δ.. MARPOL 73/78», 
ςτο ςθμείο 31. «Η ζλλειψθ απαίτθςθσ από τθ Διακιρυξθ φορτθγοφ αρπάγθσ αποτελεί 
ςθμαντικι παράλθψθ, κακϊσ ελλείπει ζνα απαραίτθτο μζςο για τθν αςφαλι και ςφννομθ 
παραλαβι και διαχείριςθ ηωικϊν υποπροϊόντων….», ςτο ςθμείο 32. «…ςε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ των προσ ανάκεςθ υπθρεςιϊν δεν διακζτει τον ωσ άνω εξοπλιςμό που απαιτείται 
για τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου, τίκεται ςοβαρόσ κίνδυνοσ για το περιβάλλον και τθν 
δθμόςια υγεία…» και ςτο ςθμείο 33. «…θ μθ πρόβλεψθ ςτθ Διακιρυξθ απαίτθςθσ για κατοχι 
από τον ανάδοχο ενόσ φορτθγοφ ψυγείου, αδειοδοτθμζνου για τθ μεταφορά Ζωικϊν 
Τποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 2 και 3, ςυνιςτά παραβίαςθ τόςο τθσ υπ’ αρικ. 8111.1/41/09 
ΚΤΑ όςο και τθσ Δ.. MARPOL 73/78…» 

Ωςτόςο, από τα τεκζντα του Άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικ. 8111.1/41/09/06.03.2009 Κ.Τ.Α., «1. Οι 
φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων εξαςφαλίηουν τθ διάκεςθ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ, 
καταλλιλων να καλφψουν τισ ανάγκεσ των πλοίων που χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ τον λιμζνα, 
χωρίσ να γίνονται αιτία αδικαιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ των πλοίων.» και «2. Προσ επίτευξθ 
τθσ καταλλθλότθτασ, οι εγκαταςτάςεισ παραλαβισ πρζπει να είναι ικανζσ να δεχκοφν τισ 
κατθγορίεσ και τισ ποςότθτεσ των αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων 
φορτίου που προζρχονται από πλοία τα οποία χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ τον λιμζνα, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν του λιμζνα, το μζγεκοσ και τθ 
γεωγραφικι κζςθ του λιμζνα, τουσ τφπουσ των πλοίων που καταπλζουν ςε αυτόν…», δεν 
προκφπτει θ υποχρζωςθ ςτουσ Φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων να διακζτουν λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ, ικανζσ για τθν εξυπθρζτθςθ όλων των ειδϊν των πλοίων, τθν παραλαβι όλων 
των ειδϊν αποβλιτων και ανεξαρτιτου ποςότθτοσ. Αν ικελε εννοθκεί κάτι τζτοιο, κα 
ςιμαινε τθν μθ απαίτθςθ εκπόνθςθσ χεδίου, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν τισ πραγματικζσ 
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ανάγκεσ του λιμζνα, ιτοι τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πλοίων που καταπλζουν και 
χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ τον λιμζνα. Επιπροςκζτωσ, ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ που πρζπει 
να διακζτει ο ανάδοχοσ επί ποινι αποκλειςμοφ, με βάςθ τθν εν λόγω διακιρυξθ τθσ Ο.Λ.Η. 
Α.Ε., καλφπτει τον ελάχιςτο απαιτοφμενο εξοπλιςμό του εγκρικζντοσ με τθν 
8136.1.9/5/14/11.03.2014 απόφαςθ Τπουργοφ Ναυτιλίασ χζδιο. 

Ωσ εκ τοφτου, οι ανωτζρω προβαλλόμενοι από τθν αναφζρουςα εταιρεία λόγοι κρίνονται ωσ 
αβάςιμοι για τθν ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, και ςυνεπϊσ απορριπτζοι. 

3) χετικά με τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ εταιρείασ Antipollution Α.Ν.Ε. που διατυπϊκθκαν ςτο 
Κεφάλαιο V. «ΔΙΑΚΙΝΔΤΝΕΤΗ ΣΗ ΑΚΩΛΤΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΚΟΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΙΑ 
ΤΠΗΡΕΙΑ» τθσ αναφοράσ τθσ, παρατθρθτζα τυγχάνουν τα ακόλουκα. 

Επειδι, θ αιτοφςα με τθν κρινόμενθ αναφορά προβάλλει (ςτα ςθμεία από 34 ζωσ και 36) ότι 
θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα κζςει υπό διακινδφνευςθ τθν ακϊλυτθ, προςικουςα και 
ςφννομθ εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ προσ βλάβθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 
διότι όπωσ αναφζρει ςτο ςθμείο 35. «…απαιτείται να διαςφαλίηεται,… …,θ ακϊλυτθ και 
ςυνεχι εξυπθρζτθςθ του… …δθμοςίου ςυμφζροντοσ… …Η εν λόγω υπθρεςία επιβάλλεται να 
παρζχεται από τον ανάδοχο που κα προκφψει από το Διαγωνιςμό με όρουσ ποιότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ και ςε ςυμφωνία με τθν κείμενθ νομοκεςία», και ςτο ςθμείο 36. 
«…ςτθν εν λόγω διαγωνιςτικι διαδικαςία που ζχει προκθρφξει θ Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν 
διαςφαλίηονται οι ανωτζρω εγγυιςεισ κακϊσ, εφ’ ενόσ μεν εκκίνθςε ο Διαγωνιςμόσ χωρίσ να 
υφίςταται εν ιςχφ εγκεκριμζνο χζδιο Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων Πλοίων για το 
Λιμζνα Ηρακλείου και εφ’ εταίρου οι όροι τθσ Διακιρυξθσ είναι ελλιπείσ ωσ προσ τισ 
απαιτιςεισ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που οφείλει να ζχει ο ανάδοχοσ…». 

φμφωνα ωςτόςο με τα πραγματικά περιςτατικά, α) κατά τθν εκκίνθςθ του Διαγωνιςμοφ ςτισ 
09/03/2017 υπιρχε εν ιςχφ χζδιο, και β) θ διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ περιζλαβε, δυνάμει 
τθσ 18/2017 Αποφάςεωσ τθσ Αρχισ, τον ελάχιςτο προβλεπόμενο από το χζδιο εξοπλιςμό. 

Ωσ εκ τοφτου, οι ανωτζρω προβαλλόμενοι από τθν αναφζρουςα εταιρεία λόγοι κρίνονται ωσ 
αβάςιμοι για τθν ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, και ςυνεπϊσ απορριπτζοι. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν απόρριψθ των λόγων ακυρότθτασ που επικαλείται με τθν με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 601/12.10.17 
αναφορά τθσ θ εταιρεία Antipollution Α.Ν.Ε. ςχετικά με τον ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ 
Ο.Λ.Η. Α.Ε. με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Ευκολιϊν Τποδοχισ τερεϊν Αποβλιτων και Καταλοίπων 
Φορτίων των Πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Λ. Ηρακλείου 
Α.Ε.». 

Σθ κζςθ ςτο αρχείο τθσ με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 601/12.10.17 Ρ.Α.Λ. «Αναφοράσ – Αίτθςθσ Ακρόαςθσ 
για διαπίςτωςθ Παράβαςθσ» τθσ εταιρείασ Antipollution Α.Ν.Ε. 
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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