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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΣΗ 21θσ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 

Σθσ 13θσ Ιουλίου 2022 

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ 342/ 2022 

 

τθν Ηγουμενίτςα, ςτισ 13 Ιουλίου 2022, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 20:00ϋ,ςυνεδρίαςε νόμιμα 

ςτα Γραφεία του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ (Κεντρικόσ Επιβατικόσ τακμόσ, Νζο Λιμάνι), 

το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ 

ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ Α.Ε. μετά από τθν υπϋ αρικμ. 5969/11-07-2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου 

του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κασ Ρεγγίνασ Δθλαβζρθ , θ οποία επιδόκθκε ςε κακζνα χωριςτά από τα 

μζλθ του ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., για ςυηιτθςθ και λιψθ 

απόφαςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του. 

Παρόντεσ ιταν οι: 

Χρζθ Γραμματζα άςκθςε θ υπάλλθλοσ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κα Ιππολφτθ Γατςζλου. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία, το Διοικθτικό υμβοφλιο, ςφμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό 

τθσ εταιρείασ αςχολείται με τα κζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ΘΕΜΑ 3ο:«Παράταςθ του χρόνου υποβολισ των προςφορϊν ςτον Διεκνι  Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Διαγωνιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ “Παραχϊρθςθ υπθρεςιϊν ςυλλογισ και 

διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που 

καταπλζουν ςτουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.” » . 

Η Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζδωςε το λόγο ςτο Διευκφνοντα φμβουλο ο οποίοσ 

ανζγνωςε ςτα μζλθ τθν υπϋ πρωτ. 5913/8-07-2022 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Λιμενικϊν Τπθρεςιϊν 

τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., το περιεχόμενο τθσ οποίασ ζχει ωσ εξισ: 

Η Διευκφντρια Λιμενικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., λαμβάνοντασ υπόψθ:  

1. Σον Ν. 2932/2001 (Αϋ 145) “Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ – φςταςθ 

1. Ρεγγίνα Δθλαβζρθ μθ εκτελεςτικό μζλοσ, Πρόεδροσ  του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  
2. Ακανάςιοσ Πορφφρθσ 
3. τζφανοσ Πάςχοσ, 
4. Παναγιϊτθσ Σακλάκογλου,   
5. Χαρίλαοσ Σςάτςασ,    
6. Δθμιτριοσ Καρϊνασ, 

 
 

Απϊν ιταν: 
 

εκτελεςτικό μζλοσ, Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
μθ εκτελεςτικό μζλοσ, 
μθ εκτελεςτικό όργανο, Εκπρόςωποσ τθσ Ο.Φ.Ε 
μθ εκτελεςτικό μζλοσ, Εκπρόςωποσ των εργαηομζνων τθσ Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. 
 
1. Δθμιτριοσ Κλιάφασ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
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Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ – Μετατροπι Λιμενικϊν Σαμείων ςε Ανϊνυμεσ 
Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ”, ωσ ιςχφει. 

2. Σον Ν. 3429/2005 (Αϋ 314 ) “Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)”, ωσ ιςχφει. 
3. Σον Ν. 2971/2001 (Aϋ 285) “Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ”, ωσ ιςχφει. 
4. Σθν από 3/2/2002 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Αϋ 

35/2019). 
5. Σο ιςχφον καταςτατικό τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  
6. Σον Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ (Κ.Ε.Ο.Λ.) τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 
7. Σο εν ιςχφ νζο «χζδιο Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που 

καταπλζουν τισ Λιμζνεσ αρμοδιότθτασ τισ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.», το οποίο εγκρίκθκε με τθν αρικ. πρωτ. 3122.3-
1.5/72555/05-10-2021 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 

8. Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει αναλογικϊσ εφαρμοηόμενου.   

9. Σον Ν. 4413/2016 (Αϋ 148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ – Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 
ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

10. Σθν υπ' αρικ. 330/2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου «Ζγκριςθ του περιοριςμοφ του αρικμοφ 
των παρόχων τθσ λιμενικισ υπθρεςίασ “ΕΤΚΟΛΙΕ ΤΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΣΙΟΤ 
ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΠΛΕΟΤΝ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.” και ςυγκεκριμζνα 
ςε ζναν πάροχο για τθν κατθγορία των υγρϊν αποβλιτων και ζναν πάροχο για τθν κατθγορία των 
ςτερεϊν αποβλιτων». 

11. Σον Κανονιςμό ΕΕ 352/2017 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τισ 15θσ Φεβρουαρίου 
2017 «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου, όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για 
τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων», ο οποίοσ, ςτισ 15-02-2017 υιοκετικθκε και ςφμφωνα 
με το Άρκρο 27, τυγχάνει υποχρεωτικισ εφαρμογισ από τα κράτθ μζλθ, τθν 24θ.03.2019.   

12. Σθν με αρικ. πρωτ. 252/4.01.2022 Διακιρυξθ με τθν οποία ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ (ΟΛΗΓ 
ΑΕ) προκιρυξε διεκνι ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν παραχϊρθςθ υπθρεςιϊν ςυλλογισ και διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλζουν ςτουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτασ 
τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν πλζον ενόσ ζτουσ προαίρεςθσ.  

13. Σθν υπ' αρικ. 368/2021 Απόφαςθ του Δ.. τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ 
ανωτζρω Διακιρυξθσ,  

14. Σθν  από 31.01.2022 Προδικαςτικι Προςφυγι τθσ Ζνωςθσ Εταιρειϊν θ οποία αποτελείται από τισ 
εταιρείεσ «Σεχνικι Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ Α.Ε.» και «North Aegean Slops Εμπορικι Μονομετοχικι 
Α.Ε.» ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ.  

15. Σθν 368/2022 Απόφαςθ, με τθν οποία θ ΑΕΠΠ ζκανε εν μζρει δεκτι τθν ωσ άνω Προςφυγι. 
16. Σθν με αρικμό 1245/2022 Απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, θ οποία  ακυρϊνει  ςτο ςφνολο 

τθσ τθν Απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ και ωσ εκ τοφτου θ Επιτροπι  κα πρζπει να ςυνεχίςει τθν διαγωνιςτικι 
διαδικαςία.  

17. Σο γεγονόσ ότι ο διαγωνιςμόσ είχε ςταματιςει προςωρινά ςτο ςτάδιο τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν, ζχοντασ διανυκεί χρονικό διάςτθμα 20 ιμερου και πλζον.  

Ειςηγείται: 
Α. Σθν παράταςθ του χρόνου υποβολισ των προςφορϊν ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

υπθρεςίασ ''Παραχϊρθςθ υπθρεςιϊν ςυλλογισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων 
φορτίου των πλοίων που καταπλζουν ςτουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.” με ςυςτθμικό 
αρικμό 151265 ςτο ΕΗΔΗ.  
Νέα καταληκτικθ ημερομηνία για την υποβολθ προςφορών ορίζεται η 25η/7/2020, ημέρα  Δευτέρα 
και ώρα 15.00'. 

Β. Σθ μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ''Παραχϊρθςθ υπθρεςιϊν 
ςυλλογισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλζουν 

ΑΔΑ: ΨΛ5Η469ΗΞ2-5Β7



ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ Α.Ε. 
  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αρ. Αποφ 342/13-7-2022 ςελ. 3 

 

    

 

ςτουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.” με ςυςτθμικό αρικμό ςτο ΕΗΔΗ 151265. Νέα 
ημερομηνία ηλεκτρονικθσ αποςφράγιςησ ορίζεται η 29η/7/2020, ημέρα  Παραςκευθ και ώρα 11.30'.  

Γ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ διακιρυξθσ αρ. πρωτ. 252/4-1-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROCO009892564 
2022-01-04). 

 

Η Πρόεδροσ εν ςυνεχεία ζδωςε το λόγο ςε κακζνα χωριςτά από τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου , τα οποία τοποκετικθκαν επί του κζματοσ. Η Πρόεδροσ του Δ.. όπωσ και τα μζλθ 
Ακανάςιοσ Πορφφρθσ ψθφίηουν κετικά επί τθσ ειςθγιςεωσ. Σο μζλοσ τζφανοσ Πάςχοσ ψθφίηει 
επίςθσ κετικά επί τθσ ειςθγιςεωσ, εφόςον προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, υπάρχει 
κετικι γνωμοδότθςθ και ζχει ελεγχκεί από το αρμόδιο τμιμα τθσ Τπθρεςίασ. Σα μζλθ Δθμιτριοσ 
Καρϊνασ, Παναγιϊτθσ Σακλάκογλου και Χαρίλαοσ Σςάτςασ ψθφίηουν παρϊν. 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ: 
1. Σον Ιδρυτικό Νόμο τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Ν.2932/2001 και τον Ν.3429/2005 
2. Σο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ 
3.Σθν υπϋ αρικμ. πρωτ 5913/8-07-2022 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Λιμενικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. 
4. Σθν γνωμοδότθςθ τθσ νομικισ ςυμβοφλου κασ Διμθτρασ γοφρα. 
 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία: 

 

Α. Σθν παράταςθ του χρόνου υποβολισ των προςφορϊν ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ''Παραχϊρθςθ υπθρεςιϊν ςυλλογισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλζουν ςτουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτασ 
τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.” με ςυςτθμικό αρικμό 151265 ςτο ΕΗΔΗ.  
Νζα καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι προςφορϊν ορίηεται θ 25θ/7/2020, θμζρα  
Δευτζρα και ϊρα 15.00'. 

Β. Σθ μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ''Παραχϊρθςθ 
υπθρεςιϊν ςυλλογισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων 
που καταπλζουν ςτουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.” με ςυςτθμικό αρικμό ςτο 
ΕΗΔΗ 151265. Νζα θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ ορίηεται θ 29θ/7/2020, θμζρα  
Παραςκευι και ϊρα 11.30'.  

Γ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ διακιρυξθσ αρ. πρωτ. 252/4-1-2022 (ΑΔΑΜ: 
22PROCO009892564 2022-01-04). 

 

 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 342 / 2022 

 

Αφοφ εξαντλικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, λφεται θ ςυνεδρίαςθ. 

Για τοφτο ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται: 
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                 Η Πρόεδροσ                                                                                             Σα Μζλθ 

 

 

  Ρεγγίνα Δθλαβζρθ                                                                     Ακολουκοφν Τπογραφζσ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

 

ΡΕΓΓΙΝΑ ΔΗΛΑΒΕΡΗ 
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