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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Ελευσίνα, 1-3-2021 

                                                Αρ. Πρωτ.:2099 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 Η ΟΛΕ ΑΕ, σε εκτέλεση της με αριθμό 3//357/26-2-2021 και σε συνέχεια της με αριθμό 

21/352/29-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συνέχεια του με αριθμό 

πρωτ 2098/1-3-2021 Πρακτικού Ανάρτησης, γνωστοποιεί και ανακοινώνει: 

 

1) Την Πρόσκληση Δραστηριοποίησης Παρόχων για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας 

διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που 

καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 352/2017. 

2) Την διευκρίνιση ως προς τον τρόπο απόδειξης της ελάχιστης απαίτησης 

χρηματοοικονομικής επάρκειας υποψήφιων παρόχων, συμπληρωματικά προς τη με αριθμό 

21//352/29-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ειδικότερα, με την απόφαση με αριθμό 3//357/26-2-2021 του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ 

1) Εγκρίθηκε η Πρόσκληση Δραστηριοποίησης οικονομικών φορέων/ παρόχων της λιμενικής 

υπηρεσίας διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων 

πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον 

ΕΚ 352/2017 και αποφασίσθηκε η σε συνέχεια αυτής ανάρτησή της στην ιστοσελίδα Ο.Λ.Ε. 

ΑΕ. Περιληπτική ανακοίνωση αυτής θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) και στο ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), ώστε να 

υπάρξει η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, και τον καθορισμό εύλογης προθεσμίας, που 

ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση, για τυχόν παρατηρήσεις εκ μέρους των 

ενδιαφερομένων με προθεσμία υποβολής αίτησης δραστηριοποίησης 30 ημερών από το 

πέρας του ελαχίστου χρόνου δημοσίευσής της ή 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης 

mailto:grammatia@olesa.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/


 

 

2 

 

των τελών, σε περίπτωση που η έγκριση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί στο ανωτέρω 

διάστημα. Το δε περιεχόμενο της πρόσκλησης έχει ως κατωτέρω: 

 

 

«1.Ο ΟΛΕ εντάσσεται στους φορείς διαχείρισης λιμένων του πεδίου εφαρμογής του ΕΚ 

352/2017, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ ήδη από τον Μάρτιο 2019, ενόσω ο ΟΛΕ διατηρούσε 

νομίμως συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης και απομάκρυνσης 

υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις δικαιοδοσίας του. Οι συμβάσεις αυτές λήγουν την 30/04/2021. 

2.Από το Προοίμιο και την ανάλυση/ ερμηνεία των άρθρων του Κανονισμού προκύπτει ότι ο 

εκάστοτε φορέας διαχείρισης ή αρμόδια αρχή δύναται να επιλέξει, κατ’ εφαρμογή πάντοτε των 

ειδικότερων άρθρων του Κανονισμού και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών, το μοντέλο 

εκείνο ανάθεσης/ εξασφάλισης της υπηρεσίας που τυγχάνει  καταλληλότερο  για τον φορέα 

(εξασφάλιση ελεύθερης δραστηριοποίησης παρόχων ή περιορισμός παρόχων σε έναν ή 

περισσότερους παρόχους υπό προϋποθέσεις). 

3.Θεσπίζεται, ωστόσο, η υποχρέωση στους φορείς διαχείρισης της, κατ’ αρχήν ελεύθερης και 

ανοικτής προς όλους τους δραστηριοποιούμενους στον τομέα της διαχείρισης και 

απομάκρυνσης καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες παροχής της εν λόγω 

υπηρεσίας ενώ ο περιορισμός του αριθμού αυτών (παρόχων) καίτοι δεν αποκλείεται τελεί υπό 

την αίρεση της πλήρωσης των αυστηρά τιθέμενων προϋποθέσεων. 

4.Η διαδικασία του περιορισμού των παρόχων τελεί υπό την αίρεση της συνδρομής ειδικών 

λόγων που την δικαιολογούν και συγκαταλέγονται στις ως άνω αναφερόμενες. 

5.Ειδικότερα, στο άρθρο 2 του Κανονισμού, προβλέπονται οι τέσσερις επιλογές οργάνωσης 

της διαχείρισης της ως άνω υπηρεσίας (καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που εντάσσονται 

στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού) που δύνανται, υπό την αίρεση της πλήρωσης των 

ειδικότερων προϋποθέσεων εφαρμογής εκάστης επιλογής όπως τούτες καθορίζονται στα 

λοιπά άρθρα του Κανονισμού, να ακολουθήσουν οι φορείς διαχείρισης ή η αρμόδια αρχή. Οι 

επιλογές αυτές είναι οι εξής: 

α)ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

β)περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων  

γ)υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

δ)περιορισμούς σχετικά με τους εγχώριους φορείς 
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6.Ως προς την ακολουθητέα διαδικασία κατά τον ΕΚ 352/2017 και δη σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 6 του Κανονισμού προβλέπεται ότι: «Στις περιπτώσεις της παρ. 1, ο διαχειριστικός φορέας 

του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 και τη διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος παροχής λιμενικών 

υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων μέχρι τις 24 Μαρτίου 2019 ή, σε περίπτωση 

που οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον 

τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. 

7.Με την με αριθμό 21//352/29-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΕ ΑΕ με 

θέμα «Έγκριση ελαχίστων απαιτήσεων δραστηριοποιούμενων παρόχων στην υπηρεσία 

διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που 

καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 352/2017», 

εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν εν συνεχεία σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης και κατ’ άρθρο 

4 παρ. 6 του ΕΚ 352/2017 οι ελάχιστες απαιτήσεις δραστηριοποιούμενων παρόχων στην 

υπηρεσία διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων 

πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ. 

 

8.Με την ίδια ως άνω απόφαση η ΟΛΕ ΑΕ ως φορέας διαχείρισης επιφυλάχθηκε ως προς την 

λήψη απόφασης και την δημοσίευση του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης του 

δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους να 

δραστηριοποιηθούν οικονομικούς φορείς, κατ΄αρθρο 4 παρ.6 του ΕΚ 352/2017. 

 

9. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, ο διαχειριστικός 

φορέας του λιμένα δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για 

δεδομένη λιμενική υπηρεσία όταν, μεταξύ άλλων, κρίνεται εύλογα ότι η απουσία τέτοιου 

περιορισμού εμποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού, ήτοι 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  ή όταν η απουσία 

τέτοιου περιορισμού αντιβαίνει στην ανάγκη να εξασφαλισθούν η ασφάλεια, η προστασία και η 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών. Συναφώς, όταν ο διαχειριστικός 

φορέας του λιμένα αποφασίζει να κάνει χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των 

παρόχων λιμενικής υπηρεσίας, οφείλει να ακολουθήσει διαδικασία επιλογής, η οποία είναι 
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ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν εισάγει διακρίσεις και είναι διαφανής. Προς το 

σκοπό της αποτελεσματικής διενέργειας της συγκεκριμένης διαδικασίας ο διαχειριστικός 

φορέας του λιμένα δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη λιμενική υπηρεσία που πρέπει να 

παρασχεθεί και με τη διαδικασία επιλογής, και διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

έχουν όντως πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των αιτήσεών 

τους. Στα ενδιαφερόμενα μέρη δίνεται αρκετός χρόνος ώστε να τους επιτραπεί να προβούν σε 

ουσιαστική αξιολόγηση και να προετοιμάσουν την αίτησή τους, χρόνος οποίος υπό κανονικές 

συνθήκες, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 ημερών. 

 

10.Οι συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται επί του παρόντος οι υπηρεσίες διαχείρισης και 

απομάκρυνσης υγρών και στερέων καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΟΛΕ ΑΕ εγείρουν ζητήματα τα οποία συνηγορούν 

στο ότι ο αριθμός των παρόχων θα πρέπει να είναι σταθερά προσδιορισμένος για ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα εντός του οποίου η μεν ΟΛΕ ΑΕ θα δύναται αφ’ ενός να προγραμματίζει και 

να εκπονεί ασφαλώς την προβλεπόμενη εποπτεία και στελέχωση του λιμένα, αφ’ ετέρου να 

εποπτεύει αποτελεσματικά την τήρηση των κείμενων διατάξεων από τους παρόχους των 

λιμενικών υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι πάροχοι θα δραστηριοποιούνται σε ένα 

σταθερό οικονομικό περιβάλλον, ώστε να μπορούν ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλού 

επιπέδου και ιδιαιτέρως απαιτητικές υποχρεώσεις της υπηρεσίας, συνδυάζοντας έτσι τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές ασφαλείας με την οικονομική βιωσιμότητα. 

Οι λόγοι που επιβάλλουν τον προσδιορισμό σταθερού αριθμού παρόχων για εύλογο χρονικό 

διάστημα, αντίστοιχο της διάρκειας ισχύος του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε., σχετίζονται με τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης υγρών και στερέων 

καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων και συνοψίζονται κατωτέρω: 

 i. Αποτελεσματική συμμόρφωση με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας οι 

προβλέψεις της οποίας επιβάλλουν στον φορέα διαχείρισης τον διαρκή έλεγχο των φορτίων 

αποβλήτων και εποπτεία του όγκου και των πιστοποιητικών τελικής διάθεσης. 

 ii. Αποτελεσματική συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, από τις οποίες 

απορρέουν υποχρεώσεις παρακολούθησης και ιχνηλάτησης των διακινούμενων φορτίων. 

 iii. Εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος για τους παρόχους, 

προκειμένου να καθίσταται βιώσιμη και ποιοτικά επαρκής η παροχή των υπηρεσιών στη 

μετάβαση του συστήματος που καθιερώνει ο Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017. 
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 iv. Αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία εκ μέρους του διαχειριστικού φορέα του 

λιμένα επί των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και διασφάλιση της τήρησης των 

περιβαλλοντικών απαιτήσεων.  

 

 11. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 352/2017, παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους 

διαχειριστικούς φορείς λιμένων να εφαρμόσουν διαδικασία καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων 

και όρων πρόσβασης των παρόχων, σύμφωνη με τις γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 

μεταχείρισης και της αναλογικότητας. Συνεπώς, η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έχει τη δυνατότητα, αφού 

καταρτίσει ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόσβαση των παρόχων στην εν λόγω λιμενική 

υπηρεσία, τηρώντας τις προβλέψεις του Κανονισμού, να δημοσιεύσει ανοικτή πρόσκληση 

προς υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους 

παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, δίδοντας χρονικό περιθώριο τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερών, θέτοντας τους όρους πρόσβασης και παροχής του σχετικού δικαιώματος παροχής 

λιμενικής υπηρεσίας, προς τους παρόχους εκείνους, που θα κριθεί ότι πληρούν τις ελάχιστες 

αυτές απαιτήσεις.  

 

Η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μέσω του αρμόδιου οργάνου της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και 

τα δικαιολογητικά και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων, θα ανακοινώσει τους παρόχους που πληρούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις.  

 

Οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, που έχουν δημοσιευθεί ήδη, τίθενται σε ισχύ μετά την 

πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσιοποίησή τους. Μετά το πέρας του εν λόγω 

διαστήματος, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή δικαιώματος παροχής υπηρεσίας και να 

αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα ανακοινωθεί από την 

ΟΛΕ ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας της και έως τη λήξη της διάρκειας του δικαιώματος παροχής 

λιμενικών υπηρεσιών, δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.  

 

12.Η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την άρτια και περιβαλλοντικά 

ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση των πλοίων, και λαμβάνοντας 
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υπόψη τις ανάγκες του λιμένα και την κίνηση των πλοίων που προσεγγίζουν τον λιμένα, 

αποφάσισε την συμμόρφωση των ενδιαφερόμενων παρόχων με αυστηρές ελάχιστες 

απαιτήσεις.   

Με δεδομένο ότι η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. κρίνει ότι επιβάλλεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων (24 ώρες το 24ωρο, σε κάθε θέση προσέγγισης 

πλοίων, νυχθημερόν, σε όλους τους χρήστες) καθώς και η παροχή άνευ χρέωσης 

συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως παραλαβές Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, Ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών και βρώσιμων ελαίων και λιπών), ώστε να δίδονται τα αναγκαία 

περιβαλλοντικά κίνητρα, ανακύπτει ταυτόχρονα η ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας των 

εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να διατηρηθεί, κατά τρόπο σταθερό και αδιάλειπτο, υψηλό επίπεδο 

ως προς την παροχή των λιμενικών υπηρεσιών και να μην υπάρξει ανάγκη καταφυγής στις 

εξαιρετικές διαδικασίες του άρθρου 7 παρ. 4 του Κανονισμού, που θα επιφέρουν δυσλειτουργία 

στην ομαλή διαχείριση των υπηρεσιών και εν γένει στη λειτουργία του λιμένα.  

 

Για το λόγο αυτό μετά την ανακοίνωση του αριθμού των ενδιαφερομένων, που πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις, η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα τους καλέσει να δηλώσουν, γνωρίζοντας πλέον τον 

καταληκτικό αριθμό των ενδιαφερομένων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, εάν 

επιθυμούν να αποσύρουν την αίτησή τους, στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι πλέον η 

υπηρεσία βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων κρίνεται πλέον ασύμφορη λόγω του μεγάλου 

αριθμού των παροχών. 

 

Οι πάροχοι που τελικά δεν θα αποσύρουν την αίτησή τους θα κληθούν από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. να 

υπογράψουν σύμβαση με την οποία θα αποκτήσουν το δικαίωμα παροχής λιμενικών 

υπηρεσιών στον λιμένα αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και θα δεσμεύονται για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος του δικαιώματος παροχής, χωρίς δικαίωμα 

υπαναχώρησης από αυτήν, άλλως, δηλαδή σε περίπτωση πρόωρης υπαναχώρησης, θα 

καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στις 

κατωτέρω προσκλήσεις. Η διαδικασία, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την υπογραφή των συμβάσεων, θα έχει 

ολοκληρωθεί το πολύ εντός τεσσάρων (4) μηνών. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για πέντε (5) έτη, 

με βάση τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11973/27.12.2020 Έκθεση του ειδικού 

συμβούλου της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 
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Η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων θα προχωρήσει στην παραχώρηση 

- διάθεση των απαιτούμενων ανά πάροχο χώρων, ισότιμα και χωρίς διακρίσεις καθώς και την 

οργάνωση του Γραφείου ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.  

 

13. Σε συνέχεια των ανωτέρω είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις με βάση 

τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.  

 

Τμήμα Α΄ 

 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήματος Δραστηριοποίησης Παρόχων Παραλαβής - 

Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη 

Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε Α.Ε. 

              

Η «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2932/01 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 

Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 145 Α’/27-06-2001) - Ιδρυτικός Νόμος Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε.. 

2. Τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V & VI, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 

κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. 

4. Την Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 “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. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 

712 Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»” (ΦΕΚ 412 Β’/06-

03-2009). 
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5. Το «Σχέδιο Παραλαβής - Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε.» για τα πλοία που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΟΛΕ ΑΕ 

και τις εν γένει ανάγκες του λιμένα.  

6. Την υπ’ αριθμ. 352/29-12-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Ενδιαφερόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων 

και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, εγγεγραμμένους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της 4394/4026/2016 (Β ́ 2992) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Ε ΑΕ αίτηση, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν 

στην περιοχή ευθύνης της τελευταίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες οιασδήποτε μορφής. 

 

I) Κατηγορίες αποβλήτων (ΑΝΝΕΧ Ι, ΙΙ & IV της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην παραλαβή – διαχείριση υγρών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων, για το σύνολο των ακόλουθων κωδικών του Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ANNEX I της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

13 04 Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

13 04 02* Έλαια από εκρέουσες αποχετεύσεις 

13 04 03* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού 

13 05 03* Λάσπες υποδοχέα 
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13 05 06* Έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 08* Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου 

/ νερού 

13 07 Απόβλητα υγρών καυσίμων 

13 07 01* Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* Βενζίνη 

13 07 03* Άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 

13 08 Απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

13 08 99* Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

16 07 Απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς & αποθήκευσης 

& βαρελιών (εκτός κεφάλαια 05&13) 

16 07 08* Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (ANNEX I της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

13 01 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

13 01 04* Χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 05* Μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 09* Χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 10* Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 11* Συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12* Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

13 01 13* Άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02 Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης 

13 02 04* 
Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με βάση τα 

ορυκτά 

13 02 05* 
Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

13 02 06* Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 07* Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα  έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 08* Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  
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13 03 Απόβλητα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 

13 03 06* 
Χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01 

13 03 07* 
Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας με βάση τα 

ορυκτά  

13 03 08* Συνθετικά έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 

13 03 09* Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 

13 03 10* Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 04  Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας   

13 04 02* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων 

13 04 03* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας   

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ANNEX ΙI της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

07 01  
απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση 

(Π∆ΠΧ) βασικών οργανικών χηµικών ουσιών  

07 01 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 01 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 02  
απόβλητα από την Π∆ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και 

τεχνητών ινών   

07 02 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 02 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 03  
απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών βαφών και πιγµέντων (εκτός 06 

11)   

07 03 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 03 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 04  

απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών 

(εκτός από τα 

σηµεία 02 01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από 

το σηµείο 03 02) και άλλων βιοκτόνων  

07 04 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  
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07 05  απόβλητα από την Π∆ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων   

07 05 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 05 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 06  
απόβλητα από την Π∆ΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, 

απορρυπαντικών, απολυµαντικών και καλλυντικών  

07 06 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 06 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 07  

απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση 

ευγενών χηµικών ουσιών και χηµικών προϊόντων µη 

προδιαγραφοµένων άλλως  

07 07 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 07 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

14 06  
απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες, 

ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυµατικά προωθητικά  

14 06 03*  άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών  

16 07  
απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και 

αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός 05 και 13)  

16 07 09*  απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες  

ΛΥΜΑΤΑ (ANNEX IV της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

20 03 04 Λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

 

II) Τέλη Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των πλοίων 

που καταπλέουν στους χώρους αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας  

 

Σύμφωνα με την Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια 

περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. υπόκεινται σε τέλη και τιμολόγια για την παροχή των 

υπηρεσιών της παρούσας. Κάθε πλοίο, όσο βρίσκεται στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε., θα παραδίδει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα απόβλητά του για διαχείριση, 

επιλέγοντας μεταξύ των εγκεκριμένων από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. παρόχων, σύμφωνα με όσα 

κατωτέρω ορίζονται. 
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Οι Πάροχοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα απόβλητα από τα πλοία με μέσα και επιμέλειά 

τους, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρχει σχετικό αίτημα από πλοίο και ανεξάρτητα της 

ποσότητας αποβλήτων ή της περιεκτικότητας τους σε πετρελαιοειδή απόβλητα και της 

κατηγορίας του πλοίου (τακτικό ή έκτακτο, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα), έτσι ώστε σε καμία 

περίπτωση να μην προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει για όλες τις ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες. 

Τα τέλη καταβάλλονται απευθείας στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και εισπράττονται με παραστατικά της. Σε 

περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής των τελών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 

10 του άρθρου 20 του Ν.3622/2007. 

Ο τρόπος και τα τέλη χρήσης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 

πλοίων έχουν καθορισθεί από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Τα πλοία διακρίνονται σε πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (φορτηγά πλοία, 

δεξαμενόπλοια, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα πλοία, ρυμουλκά κ.α.) και σε πλοία που 

εκτελούν τακτικούς πλόες. 

 

Α. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, καταβάλλουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. προκαταβαλλόμενα 

τέλη, ως προς τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

1) Εάν τα πλοία παραδώσουν απόβλητα (κατά ANNEX I της Δ.Σ. MARPOL 73/78), τα 

προκαταβαλλόμενα τέλη επιστρέφονται αφού παρακρατηθεί από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ποσοστό 

20% του τέλους, προκειμένου να καλυφθούν τα διοικητικά κόστη, με τα οποία επιβαρύνονται οι 

υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των Παρόχων από την συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

Η επιστροφή του υπολοίπου ποσού από τα προκαταβαλλόμενα τέλη προς τα πλοία θα γίνεται 

αφού προσκομισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των 

αποβλήτων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών και πάντως μετά τον απόπλου του πλοίου 

από τους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 
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Σημειώνεται ότι από τα υγρά απόβλητα, κατά ΑΝΝΕΧ Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78, που 

αναφέρονται ανωτέρω εξαιρούνται τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια. Στην περίπτωση που τα 

πλοία θα παραδίδουν μόνο Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια δεν θα γίνεται επιστροφή του 

προκαταβαλλόμενου τέλους. 

 

2) Εάν τα πλοία δεν παραδώσουν απόβλητα, παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των 

προκαταβαλλόμενων τελών. 

 

3) Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, εφόσον παραδώσουν απόβλητα, πληρώνουν για 

την χρήση των ευκολιών υποδοχής, ανάλογα με τις παραδιδόμενες ποσότητες αποβλήτων και 

τις αντίστοιχες τιμές μονάδος του τιμολογίου του εκάστοτε Παρόχου.  

Η παράδοση αποβλήτων εκ μέρους του πλοίου, θα τιμολογείται από τους Παρόχους, με βάσει 

το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων που 

εφαρμόζει ο κάθε Πάροχος (δηλαδή ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων) 

και η αντίστοιχη είσπραξη θα γίνεται απευθείας από τον εκάστοτε Πάροχο.   

Οι Πάροχοι θα καταβάλλουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. τα σχετικά δικαιώματα που της αναλογούν από 

τα τιμολόγια παροχής των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Η του 

τμήματος Α΄ της παρούσας. 

Επίσης οι Πάροχοι θα ενημερώνουν εγγράφως, εντός 24 ωρών, το αρμόδιο Τμήμα της Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. για κάθε πλοίο που χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες τους. 

 

4) Η εκκαθάριση των προκαταβληθέντων τελών, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις τυχόν 

επιστροφές τελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που αφορούν στις αφίξεις του τρέχοντος μήνα, 

μεταξύ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των Παρόχων θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα ως 

ακολούθως: 

 

α) Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση του 20% της παρ. 1) θα 

διανέμεται μεταξύ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και του εκάστοτε Παρόχου σε ποσοστά 12,9% και 87,1% 

αντίστοιχα, με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών παραστατικών που θα 

επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 
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β) Το συνολικό ποσό από την μη επιστροφή των προκαταβαλλόμενων τελών της παρ. 2) 

(περίπτωση μη παράδοσης αποβλήτων από τα πλοία), αφού αφαιρεθεί το ποσοστό 12,9% 

παρακράτησης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα διανέμεται στους Παρόχους ως εξής:  

i) το 50% του ανωτέρω ποσού με βάσει την αναλογία του αριθμού των παραλαβών του κάθε 

Παρόχου (έκτακτα πλοία) προς το σύνολο όλων των παραλαβών που έχουν πραγματοποιηθεί 

(έκτακτα πλοία), με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών παραστατικών που θα 

επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

ii) το υπόλοιπο 50% του ανωτέρω ποσού με βάσει την αναλογία της παραληφθείσας ποσότητας 

του κάθε Παρόχου σε m3 (έκτακτα πλοία) προς το σύνολο όλων των παραληφθεισών 

ποσοτήτων σε m3 (έκτακτα πλοία), με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών 

παραστατικών που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

 

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί καμία παραλαβή αποβλήτων μέσα στο 

μήνα τότε το συνολικό ποσό από την μη επιστροφή των προκαταβαλλόμενων τελών της παρ. 

2) (περίπτωση μη παράδοσης αποβλήτων από τα πλοία), αφού αφαιρεθεί το ποσοστό 12,9% 

παρακράτησης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα διανέμεται ισόποσα σύμφωνα με τον αριθμό των 

δραστηριοποιούμενων παρόχων, με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών 

παραστατικών που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

 

5) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα εξοφλεί τα παραστατικά των Παρόχων 

μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τιμολογίων των Παρόχων από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε., τα 

οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

 

Β. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

     

1) Τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες, καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη για την χρήση 

των ευκολιών υποδοχής, για συγκεκριμένες κατά περίπτωση ποσότητες αποβλήτων και 

ανάλογη συχνότητα χρήσης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.(Π.χ. το τέλος καλύπτει μία 

παράδοση έως 15m3 πετρελαιοειδών αποβλήτων το μήνα). Εάν το πλοίο χρειαστεί 

συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση πρόσθετων ποσοτήτων αποβλήτων, 
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απασχόληση του συλλεκτικού μέσου πέραν των οριζόμενων από την κατηγορία του, τότε θα 

χρεώνεται επιπρόσθετα για τις εν λόγω υπηρεσίες σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος 

του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 

 

2) Η εκκαθάριση των τελών που αφορούν στον τρέχοντα μήνα μεταξύ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των 

παρόχων θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα ως ακολούθως:   

Από τα τέλη αυτά η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. παρακρατεί για την κάλυψη των διαχειριστικών και λοιπών 

λειτουργικών αναγκών, ποσοστό 12,9% και το υπόλοιπο 87,1% θα αποδίδεται στον εκάστοτε 

Πάροχο με την έκδοση των σχετικών παραστατικών, που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε 

ισχύοντα Φ.Π.Α. 

 

3) Λόγω της ανταποδοτικής φύσης των τελών των τακτικών πλοίων διευκρινίζεται ότι οι 

εκπρόσωποι των πλοίων αυτών, θα δηλώνουν εγγράφως κάθε μήνα στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. τον 

Πάροχο που έχουν επιλέξει για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων τους και ο οποίος 

θα παραμένει σταθερός για το χρονικό διάστημα (ημερολογιακός μήνας, δίμηνο και τρίμηνο) 

που ορίζεται για την κατηγορία τους, προκειμένου η εκκαθάριση των τελών των πλοίων που 

εκτελούν τακτικούς πλόες, να αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανά Πάροχο.  

 

4) Πέραν των ποσοτήτων αυτών και της συχνότητας χρήσης (ανταποδοτικά τέλη), τα πλοία 

αυτά, εφόσον πραγματοποιούν επιπλέον παραδόσεις πέραν της οριζόμενης από την κατηγορία 

τους, για κάθε επιπλέον παράδοση θα χρεώνονται ανάλογα με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος 

του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων του εκάστοτε Παρόχου. 

Οι επιπλέον αυτές παραδόσεις τιμολογούνται και εισπράττονται απευθείας από τον εκάστοτε 

Πάροχο. 

Οι Πάροχοι θα καταβάλλουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. τα σχετικά δικαιώματα που της αναλογούν από 

τα τιμολόγια παροχής των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Η του 

τμήματος Α΄ της παρούσας. 
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Γ. ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (φορτηγά, 

δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα πλοία, ρυμουλκά κ.α.) καταθέτει 

μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του το Έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 8111.1/41/09 

και καταβάλει τέλη διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Το τέλος αυτό υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ = στ x σμ 

Όπου: 

Τ = Τέλος 

στ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών αποβλήτων = 200 

σμ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ.) 

Ο συντελεστής σμ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σμ 

Κ.Ο.Χ. = 0 -1.000 1 

Κ.Ο.Χ. = 1.001 – 5.000 2 

Κ.Ο.Χ. = 5.001 – 10.000 3 

Κ.Ο.Χ. = 10.001 – 25.000 5 

Κ.Ο.Χ. = 25.001 – 50.000 8 

Κ.Ο.Χ. = > 50.000 10 

  

Επομένως το τέλος διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου ως κάτωθι: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ. 200 x 1 200 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ. 200 x 2 400 

Πλοία από 5.001 έως και 10.000 Κ.Ο.Χ. 200 x 3 600 
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Πλοία από 10.001 έως και 25.000 Κ.Ο.Χ. 200 x 5 1.000 

Πλοία από 25.001 έως και 50.000 Κ.Ο.Χ. 200 x 8 1.600 

Πλοία μεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ. 200 x 10 2.000 

 

Δ. ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Για τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς 

ελλιμενισμούς στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. εφαρμόζεται πάγιο ανταποδοτικό 

τέλος, ανά κατηγορία και είδος πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών 

υποδοχής. 

Τα κατωτέρω αναφερόμενα ανταποδοτικά τέλη εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε ένα πλοίο και 

όχι για ομάδες πλοίων. 

 

1. Ε/Γ – Ο/Γ ανοικτού τύπου 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Τρία ευρώ (3,00€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο για ποσότητα μέχρι 10 

m3 για κάθε πλοίο και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 

παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες 

της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύμφωνα 

με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου Παρόχου.  

 

2. Ε/Γ Ταχύπλοα (Υ/Δ & ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 
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Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για κάθε πλοίο και για 

απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή η παράδοση γίνει 

πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας 

παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύμφωνα με το 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 

 

3. Ε/Γ – Ο/Γ 

Τα πλοία αυτά κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα την ποσότητα παραγωγής 

καταλοίπων που έχουν και την αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων που διαθέτουν. 

Η κατάταξη γίνεται άπαξ για κάθε πλοίο και δίδεται από τον τύπο: 

 

 

Ρω 

λ = ---------------- x 0,80 

Sω 

 

όπου   Ρω = 1% της μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου σε m3 

            Sω = αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων του πλοίου σε m3 

Εάν η τιμή του λ είναι μικρότερη ή ίση του 0,5 το πλοίο εντάσσεται στην υποκατηγορία Α και η 

ανταπόδοση του τέλους του μεταφράζεται σε μια παραλαβή καταλοίπων ανά δίμηνο. 

Εάν η τιμή του λ είναι μεγαλύτερη του 0,5 το πλοίο εντάσσεται στην υποκατηγορία Β και η 

ανταπόδοση του τέλους του μεταφράζεται σε μια παραλαβή καταλοίπων μηνιαίως. 

 

3.1. Υποκατηγορία Α (λ μικρότερο ή ίσο του 0,5) 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Έξι ευρώ (6,00€)/ημέρα 
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Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για ποσότητα μέχρι 15 

m3 για κάθε πλοίο και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 

παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες 

της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύμφωνα 

με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου 

Παρόχου.    

 

 

 

3.2. Υποκατηγορία Β (λ μεγαλύτερο του 0,5) 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Δώδεκα ευρώ (12,00€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στον αυτό ημερολογιακό μήνα για ποσότητα μέχρι 15 

m3 για κάθε πλοίο και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 

παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες 

της μιας παράδοσης στον αυτό ημερολογιακό μήνα, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύμφωνα 

με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 

 

4. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Δώδεκα ευρώ (12,00€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στον αυτό ημερολογιακό μήνα για ποσότητα μέχρι 15 

m3 για κάθε πλοίο και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. 
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Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 

παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες 

της μιας παράδοσης στον αυτό ημερολογιακό μήνα, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύμφωνα 

με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 

 

5.  Ρυμουλκά, Υδροφόρα και Δ/Ξ Εφοδιασμού πλοίων 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για ποσότητα μέχρι 15 

m3 για κάθε πλοίο και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 

παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες 

της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύμφωνα 

με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 

 

6. Μικρά Φορτηγά κάτω των 2.000 Κ.Ο.Χ. με συχνούς κατάπλους στην θαλάσσια 

περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Έξι ευρώ (6,00€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για ποσότητα μέχρι 10 

m3 για κάθε πλοίο και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 

παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες 

της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύμφωνα 

με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 
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7. Λάντζες 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Είκοσι ευρώ (20,00€)/μήνα 

 

8. Σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών 

 

Ελλιμενιζόμενα:   Πενήντα ευρώ (50,00€)/μήνα 

Μη Ελλιμενιζόμενα :  Πενήντα ευρώ (50,00€)/άφιξη 

 

 

9. Αλιευτικά & Σκάφη αναψυχής < 12 επιβατών 

Τα σκάφη της κατηγορίας αυτής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εξαιρούνται από την 

υποχρέωση καταβολής σταθερού τέλους. 

 

Τα ανωτέρω σκάφη (7,8 & 9)  θα παραδίδουν τα υγρά κατάλοιπα τους σε δεξαμενές που θα 

τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους κατόπιν υποδείξεως της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Σε περίπτωση που τα σκάφη αυτά χρειασθούν βυτιοφόρο όχημα για παράδοση κατευθείαν σε 

αυτό η χρέωση και η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω παρατηρήσεις αφορούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα τέλη της παραγράφου Δ 

του τμήματος Α΄ της παρούσας:  

α) Τα ημερήσια προαναφερόμενα τέλη υπολογίζονται εφ’ όλων των ημερολογιακών ημερών 

του μήνα (30 ημέρες) κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες. Η παραμονή ολίγων 

ωρών της ημέρας χρεώνεται ως ακέραια ημέρα.  

Κατά τις χρονικές περιόδους, που τα τακτικά πλοία δεν εκτελούν πλόες δεν καταβάλλουν τέλη. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία πλοίο εντεταγμένο στο σύστημα ανταποδοτικού τέλους 

αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή προτίθεται να 

παραδώσει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπά του και τα απόβλητά του, χωρίς να έχει καταβάλλει το 
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σύνολο των τελών που αναλογούν στην κατηγορία του για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

που αντιστοιχεί στην κατηγορία του, θα χρεώνεται και με το υπόλοιπο των τελών που θα 

κατέβαλε εάν συνέχιζε τους πλόες. 

γ) Για κάθε παραλαβή υγρών καταλοίπων (έκτακτα ή τακτικά πλοία) απαιτούνται τελωνειακές 

διαδικασίες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με μέριμνα εκάστου Παρόχου και με δαπάνη του 

εξυπηρετούμενου πλοίου. Το κόστος των εν λόγω τελωνειακών διαδικασιών θα 

συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται από κάθε Πάροχο προς το εξυπηρετούμενο 

πλοίο. 

δ) Για την παραλαβή μικρών ποσοτήτων υγρών αποβλήτων, θα εγκατασταθούν δεξαμενές, σε 

χώρο αρμοδιότητας της ΟΛΕ ΑΕ και αφού προηγουμένως η ίδια έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες 

αδειοδοτήσεις. Η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης των εν λόγω δεξαμενών θα επιμεριστεί 

ισόποσα στους Παρόχους που θα δραστηριοποιηθούν στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε.. 

Η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. είναι υπεύθυνη να ελέγχει την πλήρωση των δεξαμενών και να ενημερώνει 

εναλλάξ τους Παρόχους συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων να προβαίνουν στην 

εκκένωσή τους. 

 

Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Από τα ανωτέρω συστήματα χρέωσης δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων που προβλέπονται 

από το Σχέδιο και το άρθρο 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09, σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

διαδικασία. 

 

ΣΤ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Με μέριμνα και δαπάνες εκάστου Παρόχου θα αναπτυχθεί, θα λειτουργεί και θα συντηρείται 

μηχανογραφική εφαρμογή παρακολούθησης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Η ανωτέρω 

εφαρμογή, η οποία θα εγκατασταθεί σε γραφειακό χώρο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα καλύπτει κατ’ 

ελάχιστο, τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 8136.16/01/16 13-02-2014 εγκυκλίου του 

ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΥ/ΔΛΠ, καθώς και τις απαιτήσεις του εντύπου κοινοποίησης πλοιάρχων για 
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τη χρήση των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και τις απαιτήσεις λοιπών στοιχείων και 

εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Κάθε εφαρμογή θα λειτουργεί με προσωπικό του Παρόχου, υπό τον έλεγχο και εποπτεία  της 

αρμόδια υπηρεσίας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., σε γραφειακό χώρο που θα διαθέσει η Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κατά 

τα αναφερόμενα στη παρ. Θ κατωτέρω, και θα υπόκειται σε συνεχή αναβάθμιση, ανάλογα με 

τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά την λειτουργία των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. 

 

Ζ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 

 

Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 

των πλοίων που καταπλέουν στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα ορίζεται από τον  

εκάστοτε Πάροχο, που έχει το δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών, δυνάμει σχετικής 

σύμβασης με την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Η υπηρεσία παραλαβής απόβλητων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) σε εφαρμογή του Π.Δ. 82/04 

που πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αμιγώς (Α.Λ.Ε.) θα 

παρέχεται από τους Παρόχους άνευ χρέωσης. 

Σε περίπτωση που τα Α.Λ.Ε. δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα παραλαμβάνονται 

ως πετρελαιοειδή απόβλητα και θα χρεώνονται σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων εκάστου Παρόχου.  

Ο Πάροχος δεν δικαιούται να αρνηθεί ή να καθυστερήσει παραλαβή αποβλήτων λόγω της 

σύστασής τους (π.χ. μόνον ΑΛΕ ή μικρής περιεκτικότητας σε πετρελαιοειδή απόβλητα) ή λόγω 

της μικρής ποσότητας αυτών ή λόγω αργιών κλπ., ώστε να μην προκληθεί αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση εξυπηρέτησης των πλοίων. Επίσης η προαναφερόμενη υποχρέωση ισχύει για 

την εξυπηρέτηση οποιαδήποτε πλοίου ανεξαρτήτως σημαίας, τύπου και μεγέθους που 

καταπλέει στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Με δεδομένο ότι τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων των 

Παρόχων θα πληρώνονται απευθείας σε αυτούς από τα εξυπηρετούμενα πλοία, κάθε Πάροχος 

υποχρεούται να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα 

αντίγραφα των εκδιδομένων τιμολογίων του, τα οποία (τιμολόγια) θα πρέπει περιλαμβάνουν 
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αναλυτικά τα στοιχεία του πελάτη, του είδους, της ποσότητας και της τιμής μονάδος των 

παραληφθέντων αποβλήτων. Τα αντίγραφα των εκδιδομένων τιμολογίων θα πρέπει να 

συνοδεύονται και από συνοπτικό κατάλογο αυτών καθώς και από συνοπτική μηχανογραφική 

κατάσταση αυτών, όλα δε θα υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο εκάστου 

Παρόχου. 

Οι Πάροχοι βαρύνονται με την καταβολή όλων των κρατήσεων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών, 

ανταλλαγμάτων και εν γένει επιβαρύνσεων που αφορούν στην συγκεκριμένη λιμενική 

υπηρεσία. 

Οι Πάροχοι θα αποδίδουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσό που θα προκύπτει από το ποσοστό 12,9% 

επί των εκδιδομένων τιμολογίων του τρέχοντος μηνός, αφαιρουμένων τυχόν πιστωτικών 

τιμολογίων καθώς και του κόστους των τελωνειακών διαδικασιών, το οποίο θα αποδίδεται στον 

εκάστοτε Πάροχο από το εξυπηρετούμενο πλοίο, με την έκδοση από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. των 

σχετικών παραστατικών που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

Κάθε μηνιαία απόδοση ποσοστού θα συνοδεύεται και από αναλυτική κατάσταση των σχετικών 

παραστατικών. 

Οι Πάροχοι θα εξοφλούν τα παραστατικά της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την 

ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των 

τιμολογίων της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τους Παρόχους, τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον 

νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

    

Η. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Το γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων θα λειτουργεί σε γραφειακό χώρο που θα διατεθεί 

δωρεάν από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και θα στελεχώνεται από προσωπικό εκάστου Παρόχου, υπό τον 

έλεγχο και εποπτεία προσωπικού της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Οι Πάροχοι είναι υποχρεωμένοι με δικές τους δαπάνες να διαθέσουν στο προσωπικό τους, που 

θα στελεχώνει το γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, όλα τα απαιτούμενα για την 

λειτουργία του γραφείου.  
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III) Αίτηση & προσκομιζόμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά 

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή ευθύνης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., 

θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις όπως οι τελευταίες καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν με την απόφαση 

21//352/29-12-2020 και τα οποία είναι τα εξής: 

 

1. Αίτηση εγγραφής του Ενδιαφερομένου, περιέχουσα τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, 

όπως έχουν δηλωθεί/καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτής. 

2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου (έκδοσης 

τελευταίου εξαμήνου), με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της επιχείρησης σε 

αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα αυτής, συναφές με το αντικείμενο της παρούσας. 

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας και αναλυτικής εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, εκ του οποίου 

προκύπτει η εκπροσώπηση του Ενδιαφερόμενου, έκδοσης τελευταίου μήνα. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία στ) αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του. 

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το 

δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του, καθώς και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που 

προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του. 
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6. Κατάσταση του προσωπικού, φέρουσα τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής, από την 

αρμόδια αρχή, που απασχολεί ο Ενδιαφερόμενος κατά ειδικότητα και για το οποίο ο 

Ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

7. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο Ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που οφείλει να καταβάλει. 

8. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

9. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου 

της επιχείρησης περί πλήρους συμμόρφωσής της με τις διατάξεις των νομοθετικών 

κειμένων που αφορούν την εν λόγω λιμενική υπηρεσία.  

10. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ 

αριθ. οικ. 4394/4026/2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα αναγράφεται το σύνολο των 

κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων της Παραγράφου Ι, του Τμήματος Α΄ της 

παρούσας, τους οποίους ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαχειρίζεται.  

11. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και 

Βεβαίωση από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων χρήσεων (2017, 2018 και 2019) και 

ειδικότερα του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών στο ειδικό αντικείμενο. Από 

τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτει ότι:  

α) Οι πάροχοι έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε όλες τις προαναφερόμενες 

χρήσεις. 

β) Οι πάροχοι έχουν δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις) άνω του 1, και στις τρείς προαναφερόμενες χρήσεις  (2017, 2018, 2019). 

12. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής & Περιβαλλοντικής Ευθύνης, για το ειδικό αντικείμενο 

(μέσα μεταφοράς, κωδικοί ΕΚΑ κλπ. 

13. Πίνακα προηγούμενης εμπειρίας στην παροχή των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες 

υποβάλλεται η αίτηση, στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία των λιμένων, οι οποίοι 

εμφανίζουν έκαστος τουλάχιστον αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών με τη λιμενική 

υπηρεσία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, στο ειδικό αντικείμενο εργασιών, 

συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του ΦΔΛ, αποδεικτικά στοιχεία κωδικών 

και ποσοτήτων αποβλήτων από το ΗΜΑ καθώς και βεβαιώσεις των ΦΔΛ, από τα οποία να 
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προκύπτει ο αριθμός και το είδος των πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμένα, ο αριθμός των 

πλοίων που παρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου και οι ποσότητες των 

παραληφθέντων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. Από τον πίνακα και τα λοιπά 

στοιχεία, θα πρέπει να προκύπτει ότι:  

α) Ο Ενδιαφερόμενος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει εκτελέσει ή εκτελεί 

αδιάλειπτα, συμβάσεις παροχής συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, 

δηλαδή συλλογής, μεταφοράς και νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες, οι οποίοι εμφανίζουν έκαστος, αντίστοιχη κίνηση 

με τον λιμένα της Ελευσίνας ως προς τις αφίξεις, τις κατηγορίες, τον αριθμό των 

παραλαβών με τα αντίστοιχα συλλεκτικά μέσα εξυπηρέτησης, την χωρητικότητα των 

εξυπηρετούμενων πλοίων και τις ποσότητες κατ’ είδος των αποβλήτων πλοίων.  

14. Νομίμως αδειοδοτημένη με όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες (απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδεια λειτουργίας, τελωνειακή άδεια, αποδεικτικό 

εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για άπαντες τους αναφερόμενους 

στην Παράγραφο Ι του Τμήματος Α της παρούσας κωδικούς ΕΚΑ πετρελαιοειδών 

αποβλήτων) εγκατάσταση επεξεργασίας (για εργασίες ανάκτησης) πετρελαιοειδών 

αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 10.000m3 και δυνατότητας επεξεργασίας 

τουλάχιστον 120 tn/ημέρα.  

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για Πράσινες Συμβάσεις η 

εγκατάσταση επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων πρέπει να λειτουργεί με τις 

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, καταναλώνοντας στην παραγωγική της διαδικασία ενέργεια 

παραγόμενη μόνο από τις φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές, ήτοι μόνο ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, είτε από καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου, είτε ηλεκτρική ενέργεια 

απευθείας από το δίκτυο.  

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων είναι 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη για τη χρήση ενέργειας παραγόμενης από τις φιλικότερες 

προς το περιβάλλον πηγές (ανανεώσιμες πηγές, ηλεκτρική ενέργεια, καύση φυσικού αερίου 

ή υγραερίου) αλλά δεν έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής συνδεθεί στα 

εν λόγω δίκτυα, θα πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νόμιμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής 

της υπηρεσίας, η εγκατάσταση επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων θα λειτουργεί 
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καταναλώνοντας στην παραγωγική της διαδικασία ενέργεια παραγόμενη μόνον από τις 

φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές. Το σχετικό πιστοποιητικό προσκομίζεται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του Ενδιαφερόμενου, θα 

πρέπει να υφίσταται σύμβαση συνεργασίας, για το σύνολο των κωδικών ΕΚΑ που θα 

επεξεργάζονται σε αυτή και για όλη την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

15. Σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων, για την αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 82/2004.  

16. Τις άδειες παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, τα έγγραφα εθνικότητας 

του οικείου νηολογίου, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα πρωτόκολλα γενικής 

επιθεώρησης πλοίου ή πιστοποιητικά κλάσης σε ισχύ δύο (2) δεξαμενόπλοιων ή 

δεξαμενοσλεπίων αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα που θα ασχολούνται αποκλειστικά για 

την περισυλλογή από τα πλοία των πετρελαιοειδών καταλοίπων, συνολικής ελάχιστης 

χωρητικότητας 2.000 m3.  

17. Τις άδειες παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, τις άδειες κυκλοφορίας, 

τα πιστοποιητικά κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τριών (3) κατάλληλων 

βυτιοφόρων οχημάτων, χωρητικότητας εκάστου άνω των 18m3, που θα απασχολούνται 

αποκλειστικά με την περισυλλογή και μεταφορά των υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

από ξηράς.  

18. Την άδεια παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, την άδεια κυκλοφορίας, 

το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενός (1) κατάλληλου 

βυτιοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 15m3 και άνω, για την παραλαβή και μεταφορά των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.).  

19. Την άδεια κυκλοφορίας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ενός (1) κατάλληλου 

βυτιοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 18m3 και άνω, για την παραλαβή από ξηράς των 

βοθρολυμάτων των πλοίων.  

20. Την άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 

οχήματος ενός (1) κατάλληλου βυτιοφόρου οχήματος χωρητικότητας 15m3 και άνω για την 

παραλαβή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων.  
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21. Την άδεια κυκλοφορίας, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το πιστοποιητικό ανυψωτικής 

ικανότητας ενός (1) ειδικού φορτηγού αυτοκινήτου γερανοφόρου, για την μεταφορά του 

εξοπλισμού και των μέσων παραλαβής καταλοίπων.  

22. Δεξαμενές (IBC) και βαρέλια πιστοποιημένα και κατάλληλα για την συσκευασία 

επικινδύνων αποβλήτων. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα, στα σημεία 16 έως 22, μέσα συλλογής και 

μεταφοράς δεν ανήκουν στην κυριότητα του Ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να προσκομιστούν 

έγγραφα που να αποδεικνύεται η μίσθωση/συνεργασία και η αποκλειστική χρήση αυτών από 

τον Ενδιαφερόμενο, καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας. 

23. Πίνακα με το απαιτούμενο επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό που θα διαθέσει ο 

Ενδιαφερόμενος για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας, 

συνοδευόμενο από τα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων αυτών και από τις 

συμβάσεις εργασίας ή έργου με τον Ενδιαφερόμενο. Το ελάχιστο απαιτούμενο 

επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό θα απαρτίζεται από τους κάτωθι: 

i. Ένα 1 Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγο ή Χημικό.  

ii. Δύο (2) άτομα συντονιστές εργασιών (operation managers).  

iii. Δύο (2) επόπτες έργου.  

iv. Έναν (1) τεχνικό ασφαλείας.  

v. Ένα (1) Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ). 

Σημείωση: Τα ως άνω υπό στοιχεία i, ii, iii πρόσωπα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 

εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίου. Για τα υπό στοιχεία iv και v πρόσωπα, να προσκομισθεί η αναγγελία 

προς το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ και το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης 

αντίστοιχα. Για  την εξασφάλιση της ποιότητας, της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία, την εποπτεία, την συλλογή δεδομένων, την διευθέτηση εγγράφων, την 

αναγνώριση / χαρακτηρισμό των προς παράδοση αποβλήτων και γενικά για την ορθή 

εκτέλεση της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας, ο πάροχος θα πρέπει να διαθέτει το ως άνω 

προσωπικό, έχοντας την κατάλληλη εμπειρία και τυχόν πτυχία / εγκρίσεις, όπου αυτό 

απαιτείται. 

24. Πίνακα με το απαιτούμενο υποστηρικτικό προσωπικό (οδηγούς, εργάτες, χειριστές, 

πλήρωμα πλωτών μέσων, κλπ) το οποίο θα έχει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, όπου 

απαιτείται, συνοδευόμενο από άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά ADR, άδειες χειριστών, 
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ναυτολόγιο κλπ, που αντιστοιχούν στα οχήματα, μέσα (πλωτά και χερσαία) και εξοπλισμό, 

που ο Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σύμφωνα με την παρούσα.  

25. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου 

της επιχείρησης περί διάθεσης του επιστημονικού και συντονιστικού προσωπικού για όλη 

τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

26. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου 

της επιχείρησης περί διάθεσης ενός (1) εργαζομένου της επιχείρησης, μόνιμα στο Γραφείο 

Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., για τη στελέχωση αυτού και για όλη τη 

διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

27. Άδεια συλλογής και Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο ή από 

την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μετακινούνται εκτός αυτής. 

28. Άδεια συλλογής και Μεταφοράς Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο 

ή από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μετακινούνται εκτός 

αυτής. 

29. Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ενδιαφερόμενου κατά το 

πρότυπο ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο και EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ), στο οποίο 

να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων (συλλογή και 

μεταφορά υγρών αποβλήτων).  

30. Πιστοποίηση του Ενδιαφερόμενου κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων). 

31. Πιστοποίηση του Ενδιαφερόμενου κατά το πρότυπο υγιεινής & ασφάλειας OHSAS 

18001:2007 ή ισοδύναμο, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων). 

32. Πιστοποίηση του Ενδιαφερόμενου κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 16304:2013 ή 

ισοδύναμο, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο. 

33. Υπεύθυνη Δήλωση, φέρουσα θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι το 

αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει Σύμβαση 

Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική 

εταιρεία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς 

κινδύνους:  

1. Όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης προς τρίτους  
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1.1 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 100.000,00  

1.2 Υλικές ζημιές ΕΥΡΩ 750.000,00  

1.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 2.000.000,00  

2. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, την πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη/εργολάβου, κατ’ 

άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα ακόλουθα υπό-

όρια αποζημιώσεως  

2.1 Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο ΕΥΡΩ75.000,00  

2.2 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 150.000,00  

2.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 150.000,00  

Επίσης, θα μεριμνήσει ώστε η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. να αναφέρεται ως επιπρόσθετος ασφαλισμένος, 

για την έκταση της ευθύνης του παρόχου δυνάμει της σχετικής συμβάσεως, σε όλες τις 

προαναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις που θα συναφθούν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια 

και στο πλαίσιο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα 

θεωρούνται τρίτοι ως προς τη σύμβαση ασφάλισης.  

Τέλος, θα δηλώνει ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων την Ο.Λ.Ε Α.Ε. και τους εργαζομένους της 

από και έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημιάς σε περιουσία τρίτων 

ή λόγω σωματικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου ή και των 

δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας 

και με την προϋπόθεση ότι η ως άνω αναφερόμενη ζημιά ή σωματική βλάβη προκλήθηκε 

από σφάλμα του παρόχου. 

 

Σημείωση: όπου ανωτέρω ζητείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, αυτή μπορεί εκδίδεται μέσω 

της πύλης www.gov.gr ή η βεβαίωση να υπογράφεται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 

που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της ΕΕ από διαπιστευμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, που 

εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, γίνονται αποδεκτά σε 

εκτυπωμένη μορφή, εφόσον φέρει επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή 

δικηγόρο, η οποία γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του 

εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο. 

 

http://www.gov.gr/
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Γίνεται μνεία ότι οι απαιτήσεις της παρούσας θα πρέπει να διατηρούνται, για όσο διάστημα ο 

πάροχος δραστηριοποιείται στην περιοχή ευθύνης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε, ήτοι για πέντε (5) έτη.  

 

Ειδικά ως προς την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας, η τελευταία (ως 

αναφέρεται και ανωτέρω) αποδεικνύεται ως εξής: 

 

α) Πιστοποιημένες από ορκωτούς λογιστές οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα 

οικονομικών καταστάσεων και δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης για τα τελευταία τρία (3) έτη και ειδικότερα το συνολικό ύψος του 

ετήσιου κύκλου εργασιών στο ειδικό αντικείμενο, πιστοποιημένη από ορκωτό λογιστή – 

ελεγκτή. 

β) Οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων     για τις χρήσεις. 

γ) Οι πάροχοι πρέπει να έχουν δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) άνω του 1, και στις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2017, 2018, 2019). 

 

Γίνεται μνεία ότι οι απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 352/29-12-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα πρέπει να διατηρούνται, για όσο διάστημα ο πάροχος 

δραστηριοποιείται στην περιοχή ευθύνης Ο.Λ.Ε Α.Ε, ήτοι για πέντε (5) έτη.  

 

IV) Υποβολή Αιτημάτων – Ολοκλήρωση διαδικασίας  

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σχετικό αίτημα, 

μετά από σχετική ανακοίνωση της ΟΛΕ ΑΕ στην ιστοσελίδα της. Τα αιτήματα συνοδευόμενα με 

τα έγγραφα που απαιτούνται στην παρούσα θα πρέπει να κατατίθενται σε έντυπη μορφή, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 Προς την ΟΛΕ ΑΕ  

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 

……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του Ενδιαφερόμενου, δηλαδή : επωνυμία του νομικού 

προσώπου καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για την Πρόσκληση: «Υποβολής Αιτήματος Δραστηριοποίησης Παρόχων 

Παραλαβής - Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων 

που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.» 

Αριθμός Πρόσκλησης : …….. 

Διαχειριστικός Φορέας Λιμένα: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΕ ΑΕ) 

(Δνση : Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα 192 00) 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται στην παρούσα 

πρόσκληση.  

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα αιτήματά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κατά 

το χρονικό διάστημα που φαίνεται ανωτέρω στο πρωτόκολλο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από 07.00π.μ.-

15.00μ.μ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά την καταληκτική οριζόμενη στην παρούσα 

ημερομηνία και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.   

Μετά το πέρας κατάθεσης των αιτήσεων, αρμόδια Επιτροπή, που θα ορισθεί από την Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα συντάξει εισήγηση απευθυνόμενη προς το Δ.Σ. της 

Ο.Λ.Ε. ΑΕ, όσον αφορά την πληρότητα και την ορθότητα των αιτήσεων των Ενδιαφερομένων. 

Επ’ αυτής αποφασίζει το ΔΣ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., η δε απόφασή του κοινοποιείται με επιμέλεια του 

Διαχειριστικού Φορέα του Λιμένα σε όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση, καλώντας ταυτοχρόνως 

τους Ενδιαφερόμενους που κρίθηκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να 

υπογράψουν σύμβαση με την Ο.Λ.Ε. Α.Ε., προσκομίζοντας επικαιροποιημένα - εφόσον 

απαιτείται – τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών, ή να δηλώσουν ότι αποσύρουν την αίτησή τους. 
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V) Διευκρινίσεις  

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π. για την εν λόγω διαδικασία 

μπορούν να ζητηθούν μόνο εγγράφως το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι σχετικές απαντήσεις θα παρέχονται εγγράφως από την 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των αιτήσεων. 

 

VI) Δημοσιότητα 

Περιληπτική ανακοίνωση της παρούσας, για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Φορέα 

Διαχείρισης, στη διεύθυνση (URL): http://www.elefsisport.gr στην διαδρομή: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   

 

VII) Προσφυγές 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά των πράξεων της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Κανονισμού ΕΕ 2017/352. 

 

VΙII) Εγγυήσεις 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και τους Ενδιαφερόμενους που 

πληρούν τις αναφερόμενες ελάχιστες απαιτήσεις και δεν απέσυραν την αίτησή τους, θα πρέπει 

να κατατεθεί από κάθε Ενδιαφερόμενο στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), η οποία θα καταπίπτει σε περίπτωση που ο 

συμβεβλημένος Πάροχος υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. προ της λήξης 

της διάρκειάς της ή παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει έναντι της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την παροχή 

των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης, κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο 

νόμο. 
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Τμήμα Β΄ 

 

Β. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήματος Δραστηριοποίησης Παρόχων Παραλαβής - 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη 

Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε Α.Ε. 

 

Η «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.Ε Α.Ε.) έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2932/01 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 

Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 145 Α’/27-06-2001) - Ιδρυτικός Νόμος Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. 

2. Τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V & VI, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 

κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. 

4. Την Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 “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. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 

712 Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»” (ΦΕΚ 412 Β’/06-

03-2009). 

5. Το «Σχέδιο Παραλαβής - Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων ΟΛΕ ΑΕ» 

για τα πλοία που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΟΛΕ ΑΕ και τις 

εν γένει ανάγκες του λιμένα. 

6. Την υπ’ αριθμ. 352/29-12-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Ενδιαφερόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, εγγεγραμμένους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της 4394/4026/2016 (Β ́ 2992) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. αίτηση, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν 

στην περιοχή ευθύνης της τελευταίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες οιασδήποτε μορφής. 

 

I) Κατηγορίες αποβλήτων (ΑΝΝΕΧ ΙΙΙ, V & VI της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην παραλαβή – διαχείριση στερεών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων για το σύνολο των ακόλουθων κωδικών του Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (ANNEX V της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

02 01  Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα 

και αλιεία 

02 01 01 Λάσπες από πλύση και καθαρισμό (στρειδώνα) 

02 01 02 Απόβλητα ιστών ζώων 

02 01 03 Απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 99 Αλιευτικός εξοπλισμός 

02 02  Απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και 

άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης 

02 02 03 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03  Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, 

λαχανικών, δηµητριακών, βρωσίµων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και 

καπνού· παραγωγή κονσερβών· παραγωγή ζύµης και εκχυλισµάτων 

ζύµης, προπαρασκευή και ζύµωση µελάσσας 

02 03 04 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 05 Απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων 
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02 05 01 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

06 04 Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται 

στο σηµείο 06 03 

06 04 04*  Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο  

08 01 Απόβλητα από την Π∆ΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωµάτων και 

βερνικιών 

08 01 11*  Απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή 

άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 17*  Απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 03  Απόβλητα από την Π∆ΠΧ τυπογραφικών µελανών 

08 03 18  Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 

08 03 17  

08 04  Απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών 

(περιλαµβάνονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα)  

08 04 09*  Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

09 01  Απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία 

09 01 01*  Διαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική βάση  

09 01 05*  Διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή 

10 01  Απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθµούς 

καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19) 

10 01 14*  Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που 

περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

12 01 17 Απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 16 

13 05  Περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 08* Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου / 

νερού 

14 06  Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες, 

ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυµατικά προωθητικά  
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14 06 02* Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών 

15 01  Συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας)  

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 

15 01 10* 
Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

15 02  Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και 

προστατευτικός ρουχισµός 

15 02 02* 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων 

ελάιου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

15 02 03 
Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 

προστατευτικός ρουχισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 02 02 

16 01  Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς 

(περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη 

διάλυση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη 

συντήρηση οχηµάτων (εξαιρουµένων των κεφαλαίων 13, 14 και των 

σηµείων 16 06 και 16 08) 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 

16 02  Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

16 02 13* 
Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, 

εκτός εκείνου που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12 

16 03  Διεργασίες εκτός προδιαγραφών και µη χρησιµοποιηµένα προϊόντα 

16 03 03* Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 03 05* Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 03 06 Οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05 

16 05  Αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόµενες χηµικές ουσίες 
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16 05 04* 
Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

16 05 06* 

Εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα 

οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων 

εργαστηριακών χημικών υλικών 

16 05 07* 
Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 05 08* 
Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 06  Μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* Μπαταρίες Μολύβδου 

16 07  Απόβλητα από τον καθαρισµό δεξαµενών µεταφοράς και αποθήκευσης 

καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13) 

16 07 08* Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο  

17 05  Χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από ρυπασµένες 

τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών 

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 04 Χώματα και πέτρες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 

17 06  Μονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 

17 06 01* Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 06 03* 
Άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις 

περιέχουν 

17 06 04 Μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 & 17 06 03 

17 06 05* Υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

17 09  Άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 03* 

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκεύων και κατεδαφίσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

17 09 04 
Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 & 17 09 03 
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18 01  Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία 

ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους 

18 01 03* 
Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με τη πρόληψη μόλυνσης 

19 01  Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

19 01 12 Τέφρα και σκωρία κλιβάνου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11 

19 08  Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη 

προδιαγραφόµενα άλλως 

19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 12  Απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, 

σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 12 12 

Άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη 

μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων από αναφέρονται στο 19 12 

11 

20 01  Χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) 

20 01 01 Χαρτί & χαρτόνι 

20 01 02 Γυαλί 

20 01 08 Βιοαποικοδομίσημα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαιτησης 

20 01 19* Παρασιτοκτόνα 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 33* 

Μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 

06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω 

μπαταρίες 

20 01 36 
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 39 Πλαστικά 

20 01 40 Μέταλλα 

20 01 99 Λειτουργικά απόβλητα 

20 03  Άλλα δηµοτικά απόβλητα 
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20 03 01 Ανάμεικτα αστικά απόβλητα 

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ (ANNEX VΙ της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

16 07  Απόβλητα από τον καθαρισµό δεξαµενών µεταφοράς και αποθήκευσης 

καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13) 

16 07 09* Απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες  

 

II) Τέλη Στερεών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των πλοίων 

που καταπλέουν στους χώρους αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας  

 

Σύμφωνα με την Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια 

περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. υπόκεινται σε τέλη και τιμολόγια για την παροχή των 

υπηρεσιών της παρούσας. Κάθε πλοίο, όσο βρίσκεται στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε., θα παραδίδει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα απόβλητά του για διαχείριση, 

επιλέγοντας μεταξύ των εγκεκριμένων από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. παρόχων, σύμφωνα με όσα 

κατωτέρω ορίζονται. 

Οι Πάροχοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα απόβλητα από τα πλοία με μέσα και επιμέλειά 

τους, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρχει σχετικό αίτημα από πλοίο και ανεξάρτητα της 

ποσότητας αποβλήτων ή της περιεκτικότητας τους σε πετρελαιοειδή απόβλητα και της 

κατηγορίας του πλοίου (τακτικό ή έκτακτο, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα), έτσι ώστε σε καμία 

περίπτωση να μην προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει για όλες τις ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες. 

Τα τέλη καταβάλλονται απευθείας στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και εισπράττονται με παραστατικά της. Σε 

περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής των τελών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 

10 του άρθρου 20 του Ν.3622/2007. 

Ο τρόπος και τα τέλη χρήσης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 

πλοίων έχουν καθορισθεί από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Τα πλοία διακρίνονται σε πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (φορτηγά πλοία, 

δεξαμενόπλοια, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα πλοία, ρυμουλκά κ.α.) και σε πλοία που 

εκτελούν τακτικούς πλόες. 
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Α. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, καταβάλουν προκαταβαλλόμενα τέλη, τα οποία: 

 

1) Εάν τα πλοία παραδώσουν απόβλητα (κατά ANNEX V & VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78), τα 

προκαταβαλλόμενα τέλη επιστρέφονται αφού παρακρατηθεί από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ποσοστό 

20% του τέλους, προκειμένου να καλυφθούν τα διοικητικά κόστη, με τα οποία επιβαρύνονται οι 

υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των Παρόχων από την συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

Η επιστροφή του υπολοίπου ποσού από τα προκαταβαλλόμενα τέλη προς τα πλοία θα γίνεται 

αφού προσκομισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των 

αποβλήτων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών και πάντως μετά τον απόπλου του πλοίου 

από τους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Σημειώνεται ότι από τα στερεά απόβλητα, κατά ANNEX V & VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78, που 

αναφέρονται ανωτέρω, εξαιρούνται τα Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών καθώς 

και τα βρώσιμα έλαια και λίπη. Στην περίπτωση που τα πλοία θα παραδίδουν μόνο Απόβλητα 

Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών ή βρώσιμα έλαια και λίπη, δεν θα γίνεται επιστροφή του 

προκαταβαλλόμενου τέλους. 

 

2) Εάν τα πλοία δεν παραδώσουν απόβλητα, παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των 

προκαταβαλλόμενων τελών. 

 

3) Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, εφόσον παραδώσουν απόβλητα, πληρώνουν για 

την χρήση των ευκολιών υποδοχής, ανάλογα με τις παραδιδόμενες ποσότητες αποβλήτων και 

τις αντίστοιχες τιμές μονάδος του τιμολογίου του εκάστοτε Παρόχου.  

Η παράδοση αποβλήτων εκ μέρους του πλοίου, θα τιμολογείται από τους Παρόχους, με βάσει 

το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων που 

εφαρμόζει ο κάθε Πάροχος (δηλαδή ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων) 

και η αντίστοιχη είσπραξη θα γίνεται απευθείας από τον εκάστοτε Πάροχο.   
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Οι Πάροχοι θα καταβάλλουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. τα σχετικά δικαιώματα που της αναλογούν από 

τα τιμολόγια παροχής των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Η του 

τμήματος Β΄ της παρούσας. 

Επίσης οι Πάροχοι θα ενημερώνουν εγγράφως, εντός 24 ωρών, το αρμόδιο Τμήμα της Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. για κάθε πλοίο που χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες τους. 

 

4) Η εκκαθάριση των προκαταβληθέντων τελών, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις τυχόν 

επιστροφές τελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που αφορούν στις αφίξεις του τρέχοντος μήνα, 

μεταξύ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των Παρόχων θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα ως 

ακολούθως: 

 

α) Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση του 20% της παρ. 1) θα 

διανέμεται μεταξύ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και του εκάστοτε Παρόχου σε ποσοστά 14,9% και 85,1% 

αντίστοιχα, με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών παραστατικών που θα 

επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

 

β) Το συνολικό ποσό από την μη επιστροφή των προκαταβαλλόμενων τελών της παρ. 2) 

(περίπτωση μη παράδοσης αποβλήτων από τα πλοία), αφού αφαιρεθεί το ποσοστό 14,9% 

παρακράτησης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα διανέμεται στους Παρόχους ως εξής:  

i) το 50% του ανωτέρω ποσού με βάσει την αναλογία του αριθμού των παραλαβών του κάθε 

Παρόχου (έκτακτα πλοία) προς το σύνολο όλων των παραλαβών που έχουν πραγματοποιηθεί 

(έκτακτα πλοία), με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών παραστατικών που θα 

επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

ii) το υπόλοιπο 50% του ανωτέρω ποσού με βάσει την αναλογία της παραληφθείσας ποσότητας 

του κάθε Παρόχου σε m3 (έκτακτα πλοία) προς το σύνολο όλων των παραληφθέντων 

ποσοτήτων σε m3 (έκτακτα πλοία), με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών 

παραστατικών που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

 

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί καμία παραλαβή αποβλήτων μέσα στο 

μήνα τότε το συνολικό ποσό από την μη επιστροφή των προκαταβαλλόμενων τελών της παρ. 

2) (περίπτωση μη παράδοσης αποβλήτων από τα πλοία), αφού αφαιρεθεί το ποσοστό 14,9% 

παρακράτησης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα διανέμεται ισόποσα σύμφωνα με τον αριθμό των 
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δραστηριοποιούμενων παρόχων, με την έκδοση από τον εκάστοτε Πάροχο σχετικών 

παραστατικών που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

 

5) Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα εξοφλεί τα παραστατικά των 

Παρόχων μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τιμολογίων των Παρόχων από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε., 

τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

 

Β. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

     

1) Τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες, καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη για την χρήση 

των ευκολιών υποδοχής, για συγκεκριμένες κατά περίπτωση ποσότητες αποβλήτων και 

ανάλογη συχνότητα χρήσης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. (Π.χ. το τέλος καλύπτει μία 

παράδοση έως 3.m3 μη συμπιεσμένων απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή 

αποβλήτων τροφίμων το μήνα). Εάν το πλοίο χρειαστεί συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως 

π.χ. παράδοση πρόσθετων ποσοτήτων αποβλήτων, απασχόληση του συλλεκτικού μέσου 

πέραν των οριζόμενων από την κατηγορία του, τότε θα χρεώνεται επιπρόσθετα για τις εν λόγω 

υπηρεσίες σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων εκάστου Παρόχου. 

 

3) Η εκκαθάριση των τελών που αφορούν στον τρέχοντα μήνα μεταξύ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των 

παρόχων θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Από τα τέλη αυτά η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. παρακρατεί για την 

κάλυψη των διαχειριστικών και λοιπών λειτουργικών αναγκών, ποσοστό 14,9% και το 

υπόλοιπο 85,1% θα αποδίδεται στον εκάστοτε Πάροχο με την έκδοση των σχετικών 

παραστατικών, που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

 

3) Λόγω της ανταποδοτικής φύσης των τελών των τακτικών πλοίων διευκρινίζεται ότι οι 

εκπρόσωποι των πλοίων αυτών, θα δηλώνουν εγγράφως κάθε μήνα στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. τον 

Πάροχο που έχουν επιλέξει για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων τους και ο οποίος 

θα παραμένει σταθερός για το χρονικό διάστημα (ημερολογιακός μήνας, δίμηνο και τρίμηνο) 
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που ορίζεται για την κατηγορία τους, προκειμένου η εκκαθάριση των τελών των πλοίων που 

εκτελούν τακτικούς πλόες, να αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανά Πάροχο.  

 

4) Πέραν των ποσοτήτων αυτών και της συχνότητας χρήσης (ανταποδοτικά τέλη), τα πλοία 

αυτά, εφόσον πραγματοποιούν επιπλέον παραδόσεις πέραν της οριζόμενης από την κατηγορία 

τους, για κάθε επιπλέον παράδοση θα χρεώνονται ανάλογα με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος 

του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων του εκάστοτε Παρόχου. 

Οι επιπλέον αυτές παραδόσεις τιμολογούνται και εισπράττονται απευθείας από τον εκάστοτε 

Πάροχο. 

Οι Πάροχοι θα καταβάλλουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. τα σχετικά δικαιώματα που της αναλογούν από 

τα τιμολόγια παροχής των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Η του 

τμήματος Β΄ της παρούσας. 

 

 

Γ. ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (φορτηγά, 

δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα πλοία, ρυμουλκά κ.α.) καταθέτει 

μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του το Έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 8111.1/41/09 

και καταβάλει τέλη διαχείρισης αποβλήτων. 

Τα τέλη αυτά υπολογίζονται με τους Κ.Ο.Χ. για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια και τα 

επισκευαζόμενα και τον αριθμό πληρωμάτων & επιβατών για τα επιβατηγά και τα 

κρουαζιερόπλοια ως εξής:  

 

1. ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ 

 

Το τέλος αυτό υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ = στ x σμ 

Όπου: 

Τ = Τέλος 
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στ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης στερεών αποβλήτων = 100 για φορτηγά & 

δεξαμενόπλοια και =150 για επισκευαζόμενα πλοία. 

σμ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ.) 

 

Ο συντελεστής σμ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα: 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σμ 

Κ.Ο.Χ. = 0 -1.000 1 

Κ.Ο.Χ. = 1.001 – 5.000 2 

Κ.Ο.Χ. = 5.001 – 10.000 3 

Κ.Ο.Χ. = 10.001 – 25.000 5 

Κ.Ο.Χ. = 25.001 – 50.000 8 

Κ.Ο.Χ. = > 50.001 10 

 Επομένως: 

Τέλος = 100 x σμ, 150 x σμ  

Επομένως το τέλος διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πλοίου ως κάτωθι: 

 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ. 100 x 1 100 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ. 100 x 2 200 

Πλοία από 5.001 έως και 10.000 Κ.Ο.Χ. 100 x 3 300 

Πλοία από 10.001 έως και 25.000 Κ.Ο.Χ. 100 x 5 500 

Πλοία από 25.001 έως και 50.000 Κ.Ο.Χ. 100 x 8 800 

Πλοία μεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ. 100 x 10 1.000 

 

ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ. 150 x 1 150 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ. 150 x 2 300 

Πλοία από 5.001 έως και 10.000 Κ.Ο.Χ. 150 x 3 450 

Πλοία από 10.001 έως και 25.000 Κ.Ο.Χ. 150 x 5 750 
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Πλοία από 25.001 έως και 50.000 Κ.Ο.Χ. 150 x 8 1200 

Πλοία μεγαλύτερα των 50.001 Κ.Ο.Χ. 150 x 10 1.500 

 

2. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΠΛΟΙΟΥ 

ΤΕΛΟΣ € 

Πλήθος έως και 250 άτομα 250 

Πλήθος από 251 έως και 500 άτομα 500 

Πλήθος από 501 έως και 1000 άτομα 800 

Πλήθος από 1001 έως και 2000 άτομα 1500 

Πλήθος από 2001 έως και 3000 άτομα 2000 

Πλήθος από 3001 και άνω 3000 

 

 

 

 

Δ. ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Για τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς 

ελλιμενισμούς στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. εφαρμόζεται πάγιο ανταποδοτικό 

τέλος, ανά κατηγορία και είδος πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών 

υποδοχής. 

Τα κατωτέρω αναφερόμενα ανταποδοτικά τέλη εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε ένα πλοίο και 

όχι για ομάδες πλοίων. 

 

1. Ε/Γ – Ο/Γ ανοικτού τύπου 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 
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Εβδομήντα ευρώ (70,00€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, την ημέρα. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 

σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

  

2. Ε/Γ Ταχύπλοα (Υ/Δ & ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

 

Εβδομήντα ευρώ (70,00€)/ημέρα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, την ημέρα. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 

σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

  

3. Ε/Γ – Ο/Γ 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη 

 

Ενενήντα ευρώ (90,00€)/άφιξη 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, ανά άφιξη. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 
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σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

 

4. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες) 

Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη 

 

Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)/άφιξη 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, ανά άφιξη. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 

σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

 

5.  Ρυμουλκά, Υδροφόρα και Δ/Ξ Εφοδιασμού πλοίων 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

 

Εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00€)/μήνα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, ανά δεκαπέντε (15) 

μέρες. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 

σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

 

6. Μικρά Φορτηγά κάτω των 2.000 Κ.Ο.Χ. με συχνούς κατάπλους στην θαλάσσια 

περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 
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(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

 

Διακόσια ευρώ (200,00€)/μήνα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, το μήνα. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 

σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

 

7. Λάντζες 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) 

Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

 

Ενενήντα ευρώ (90,00€)/μήνα 

 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, το μήνα. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 

σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

 

8. Σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών 

 

Ελλιμενιζόμενα:   Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)/μήνα 

Μη Ελλιμενιζόμενα :  Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)/άφιξη 
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Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων 

απορριμμάτων οικιακού τύπου ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίμων, το μήνα για τα 

ελλιμενιζόμενα και ανά άφιξη για τα μη ελλιμενιζόμενα. 

Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα 

σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων 

εκάστου Παρόχου. 

 

9. Αλιευτικά & Σκάφη αναψυχής < 12 επιβατών 

 

Τα σκάφη αυτά, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής σταθερού τέλους και πληρώνουν 

τίμημα παράδοσης αποβλήτων κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής σύμφωνα 

με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων εκάστου 

Παρόχου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω παρατηρήσεις αφορούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα τέλη της παραγράφου Δ 

του Τμήματος Β΄ της παρούσας: 

α) Τα ημερήσια προαναφερόμενα τέλη υπολογίζονται εφ’ όλων των ημερολογιακών ημερών 

του μήνα (30 ημέρες) κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες. Η παραμονή ολίγων 

ωρών της ημέρας χρεώνεται ως ακέραια ημέρα.  

Κατά τις χρονικές περιόδους, που τα τακτικά πλοία που δεν εκτελούν πλόες δεν καταβάλλουν 

τέλη. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία πλοίο ενταγμένο στο σύστημα ανταποδοτικού τέλους 

αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή προτίθεται να 

παραδώσει τα απόβλητα του, χωρίς να έχει καταβάλλει το σύνολο των τελών που του 

αναλογούν για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του, θα 

χρεώνεται και με το υπόλοιπο των τελών που θα κατέβαλλε εάν συνέχιζε τους πλόες. 
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Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Από τα ανωτέρω συστήματα χρέωσης δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων που προβλέπονται 

από το Σχέδιο και το άρθρο 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09, σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

διαδικασία. 

 

ΣΤ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Με μέριμνα και δαπάνες εκάστου Παρόχου θα αναπτυχθεί, θα λειτουργεί και θα συντηρείται 

μηχανογραφική εφαρμογή παρακολούθησης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Η ανωτέρω 

εφαρμογή, η οποία θα εγκατασταθεί σε γραφειακό χώρο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα καλύπτει κατ’ 

ελάχιστο, τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 8136.16/01/16 13-02-2014 εγκυκλίου του 

ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΥ/ΔΛΠ, καθώς και τις απαιτήσεις του εντύπου κοινοποίησης πλοιάρχων για 

τη χρήση των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και τις απαιτήσεις λοιπών στοιχείων και 

εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Κάθε εφαρμογή θα λειτουργεί με προσωπικό του Παρόχου, υπό τον έλεγχο και εποπτεία  της 

αρμόδια υπηρεσίας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., σε γραφειακό χώρο που θα διαθέσει η Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κατά 

τα αναφερόμενα στη παρ. Θ κατωτέρω, και θα υπόκειται σε συνεχή αναβάθμιση, ανάλογα με 

τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά την λειτουργία των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. 

 

Ζ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΠΛΟΙΩΝ 

 

Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 

των πλοίων που καταπλέουν στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα ορίζεται από τον  

Πάροχο, που έχει δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών, δυνάμει σχετικής σύμβασης με την 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Η υπηρεσία παραλαβής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και βρώσιμων 

ελαίων και λιπών θα παρέχεται από τους Παρόχους άνευ χρέωσης. 
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Σε περίπτωση που τα ως άνω είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θα παραλαμβάνονται ως 

απόβλητα και θα χρεώνονται σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων εκάστου Παρόχου.  

Ο Πάροχος δεν δικαιούται να αρνηθεί ή να καθυστερήσει παραλαβή αποβλήτων λόγω  των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών τους ή λόγω της μικρής ποσότητας αυτών ή λόγω αργιών κλπ., 

ώστε να μην προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξυπηρέτησης των πλοίων. Επίσης η 

προαναφερόμενη υποχρέωση ισχύει για την εξυπηρέτηση οποιαδήποτε πλοίου ανεξαρτήτως 

σημαίας, τύπου και μεγέθους που καταπλέει στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Με δεδομένο ότι τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων των 

Παρόχων θα πληρώνονται απευθείας σε αυτούς από τα εξυπηρετούμενα πλοία, κάθε Πάροχος 

υποχρεούται να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα 

αντίγραφα των εκδιδομένων τιμολογίων του, τα οποία (τιμολόγια) θα πρέπει περιλαμβάνουν 

αναλυτικά τα στοιχεία του πελάτη, του είδους, της ποσότητας και της τιμής μονάδος των 

παραληφθέντων αποβλήτων.  

Οι Πάροχοι βαρύνονται με την καταβολή όλων των κρατήσεων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών, 

ανταλλαγμάτων και εν γένει επιβαρύνσεων που αφορούν στην συγκεκριμένη λιμενική 

υπηρεσία. 

Οι Πάροχοι θα αποδίδουν στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσό που θα προκύπτει από το ποσοστό 14,9% 

επί των εκδιδομένων τιμολογίων του τρέχοντος μηνός, αφαιρουμένων τυχόν πιστωτικών 

τιμολογίων, το οποίο θα αποδίδεται στον εκάστοτε Πάροχο από το εξυπηρετούμενο πλοίο, με 

την έκδοση από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. των σχετικών παραστατικών που θα επιβαρύνονται με τον 

εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 

Κάθε μηνιαία απόδοση ποσοστού θα συνοδεύεται και από αναλυτική κατάσταση των σχετικών 

παραστατικών.  

Οι Πάροχοι θα εξοφλούν τα παραστατικά της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την 

ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των 

τιμολογίων της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τους Παρόχους, τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον 

νόμιμο τόκο υπερημερίας. 
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Θ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Το γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων θα λειτουργεί σε γραφειακό χώρο που θα διατεθεί 

δωρεάν από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και θα στελεχώνεται από προσωπικό εκάστου Παρόχου υπό τον 

έλεγχο και εποπτεία προσωπικού της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Οι Πάροχοι είναι υποχρεωμένοι με δικές τους δαπάνες να διαθέσουν στο προσωπικό τους, που 

θα στελεχώνει το γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, όλα τα απαιτούμενα για την 

λειτουργία του γραφείου.  
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III) Αίτηση & προσκομιζόμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά 

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή ευθύνης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., 

θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις όπως οι τελευταίες καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν με την απόφαση 

21//352/29-12-2020 και τα οποία είναι τα εξής: 

 

1. Αίτηση εγγραφής του Ενδιαφερομένου, περιέχουσα τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, 

όπως έχουν δηλωθεί/καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτής. 

2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου (έκδοσης 

τελευταίου εξαμήνου), με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, συναφές με το αντικείμενο της παρούσας. 

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας και αναλυτικής εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, εκ του οποίου 

προκύπτει η εκπροσώπηση του Ενδιαφερόμενου, έκδοσης τελευταίου μήνα. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία στ) αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του. 

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το 

δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του, καθώς και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που 

προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του. 
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6. Κατάσταση του προσωπικού, φέρουσα τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής, από την 

αρμόδια αρχή που απασχολεί ο Ενδιαφερόμενος κατά ειδικότητα και για το οποίο ο 

Ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

7. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο Ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που οφείλει να καταβάλει. 

8. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

9. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου 

της επιχείρησης περί πλήρους συμμόρφωσής της με τις διατάξεις των νομοθετικών 

κειμένων που αφορούν την εν λόγω λιμενική υπηρεσία. 

10. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ 

αριθ. οικ. 4394/4026/2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα αναγράφεται το σύνολο των 

κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων της Παραγράφου Ι, του Τμήματος Β της 

παρούσας, τους οποίους ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαχειρίζεται.  

11. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και 

Βεβαίωση από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων χρήσεων (2017, 2018 και 2019) και 

ειδικότερα του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών στο ειδικό αντικείμενο. Από 

τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτει ότι:  

α) Οι πάροχοι έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε όλες τις προαναφερόμενες 

χρήσεις. 

β) Οι πάροχοι έχουν δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις) άνω του 1, και στις τρείς προαναφερόμενες χρήσεις  (2017, 2018, 2019). 

12. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής & Περιβαλλοντικής Ευθύνης, για το ειδικό αντικείμενο 

(μέσα μεταφοράς, κωδικοί ΕΚΑ κλπ. 

13. Πίνακα προηγούμενης εμπειρίας στην παροχή των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες 

υποβάλλεται η αίτηση, στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία των λιμένων, οι οποίοι 

εμφανίζουν έκαστος τουλάχιστον αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών με τη λιμενική 

υπηρεσία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, στο ειδικό αντικείμενο εργασιών, 

συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του ΦΔΛ, αποδεικτικά στοιχεία κωδικών 

και ποσοτήτων αποβλήτων από το ΗΜΑ καθώς και βεβαιώσεις των ΦΔΛ, από τα οποία να 
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προκύπτει ο αριθμός και το είδος των πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμένα, ο αριθμός των 

πλοίων που παρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου και οι ποσότητες των 

παραληφθέντων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. Από τον πίνακα και τα λοιπά 

στοιχεία, θα πρέπει να προκύπτει ότι: 

α) Ο Ενδιαφερόμενος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει εκτελέσει ή εκτελεί 

αδιάλειπτα, συμβάσεις παροχής συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, 

δηλαδή συλλογής, μεταφοράς και νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες, οι οποίοι εμφανίζουν έκαστος, αντίστοιχη κίνηση 

με τον λιμένα της Ελευσίνας ως προς τις αφίξεις, τις κατηγορίες, τον αριθμό των 

παραλαβών με τα αντίστοιχα συλλεκτικά μέσα εξυπηρέτησης, την χωρητικότητα των 

εξυπηρετούμενων πλοίων και τις ποσότητες κατ’ είδος των αποβλήτων πλοίων.  

14. Νομίμως αδειοδοτημένη με όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες (απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδεια λειτουργίας, αποδεικτικό εγγραφής στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) μιας εγκατάστασης Διαχείρισης Μη Επικινδύνων 

Αποβλήτων (εργασίες ανάκτησης) ετήσιας δυναμικότητας 12000tn/έτος και ημερήσιας 

45tn/ημέρα.  

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για Πράσινες Συμβάσεις, η 

εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων θα λειτουργεί με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές, δίνοντας προτεραιότητα σε μεθόδους διαχείρισης, αξιοποίησης έναντι μεθόδων 

διάθεσης. 

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του Ενδιαφερόμενου, θα 

πρέπει να υφίσταται σύμβαση συνεργασίας για όλη την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

15. Τις βεβαιώσεις για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων πλοίων, τα έγγραφα 

εθνικότητας του οικείου νηολογίου, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα πρωτόκολλα γενικής 

επιθεώρησης πλοίου σε ισχύ για τρεις (3) ειδικής μεταλλικής κατασκευής αυτοκινούμενες 

πλωτές φορτηγίδες χωρητικότητας άνω των 25m3 εκάστη, για την παραλαβή στερεών 

καταλοίπων από θαλάσσης.  

16. Τις βεβαιώσεις για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων πλοίων, τα έγγραφα 

εθνικότητας του οικείου νηολογίου, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα πρωτόκολλα γενικής 

επιθεώρησης πλοίου σε ισχύ για τρεις (3) ειδικής μεταλλικής κατασκευής ρυμουλκούμενες 

φορτηγίδες χωρητικότητας άνω των 60m3, για την παραλαβή στερεών καταλοίπων από 

θαλάσσης.  
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17. Τις άδειες κυκλοφορίας δύο (2) απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με συμπιεστή 

απορριμμάτων, χωρητικότητας 10m3 και άνω για απορρίμματα, ένα (1) εκ των οποίων θα 

φέρει σύστημα πλύσης κάδων.  

18. Την άδεια κυκλοφορίας ενός (1) ειδικού φορτηγού αυτοκίνητου, ανατρεπόμενου, με 

αμάξωμα χωρητικότητας άνω των 20m3, με σύστημα αυτοφόρτωσης (αρπάγη), για 

αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων.  

19. Τις άδειες κυκλοφορίας δύο (2) ειδικά διαμορφωμένων αυτοκίνητων για τη φόρτωση και 

μεταφορά κάδων CONTAINERS των 10m3.  

20. Τις άδειες κυκλοφορίας δύο (2) ειδικά διαμορφωμένων αυτοκίνητων για τη φόρτωση και 

μεταφορά κάδων CONTAINERS των 20 & 30m3.  

21. Την άδεια κυκλοφορίας ενός (1) ειδικού μηχανήματος έργου, το οποίο θα χρησιμοποιείται 

για την καθαριότητα του χερσαίου χώρου (ντόκου), σε περίπτωση που το πλοίο εναποθέσει 

τα απορρίμματα του επάνω σε αυτό το χώρο. 

22. Την άδεια κυκλοφορίας ενός (1) φορτηγού ψυγείου, αδειοδοτημένου για την μεταφορά 

Ζωικών Υποπροϊόντων Κατηγορίας 1,2,3 και τη σχετική έγκριση για τη μεταφορά τέτοιων 

ζωικών υποπροϊόντων 

23. Την άδεια κυκλοφορίας ενός (1) φορτηγού ψυγείου, για την μεταφορά των Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων και τη σχετική έγκριση για τη μεταφορά τέτοιων αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων.  

24. Είκοσι (20) κάδους CONTAINERS χωρητικότητας 10m3 για την παραλαβή των στερεών 

καταλοίπων.  

25. Δέκα (10) κάδους CONTAINERS χωρητικότητας των 20m3 για την παραλαβή των στερεών 

καταλοίπων. 

26. Δέκα (10) κάδους CONTAINERS χωρητικότητας των 30m3 για την παραλαβή των στερεών 

καταλοίπων.  

27. Τριάντα (30) κάδους απορριμμάτων των 1100lt για την παραλαβή απορριμμάτων.  

28. Σάκους και βαρέλια πιστοποιημένα και κατάλληλα για την συσκευασία επικινδύνων 

αποβλήτων.  

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα, στα σημεία 15 έως 28, μέσα συλλογής και 

μεταφοράς δεν ανήκουν στην κυριότητα του Ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να προσκομιστούν 

έγγραφα που να αποδεικνύεται η μίσθωση/συνεργασία και η αποκλειστική χρήση αυτών από 

τον Ενδιαφερόμενο, καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας. 
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29. Πίνακα με το απαιτούμενο επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό που θα διαθέσει ο 

Ενδιαφερόμενος για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας, 

συνοδευόμενο από τα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων αυτών και από τις 

συμβάσεις εργασίας ή έργου με τον Ενδιαφερόμενο. Το ελάχιστο απαιτούμενο 

επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό θα απαρτίζεται από τους κάτωθι: 

i. Ένα 1 Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγο ή Χημικό.  

ii. Δύο (2) άτομα συντονιστές εργασιών (operation managers).  

iii. Δύο (2) επόπτες έργου.  

iv. Έναν (1) τεχνικό ασφαλείας.  

v. Ένα (1) Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).  

Σημείωση: Τα ως άνω υπό στοιχεία i, ii, iii πρόσωπα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 

εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίου. Για τα υπό στοιχεία iv και v πρόσωπα, να προσκομισθεί η αναγγελία 

προς το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ και το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης 

αντίστοιχα. . Για  την εξασφάλιση της ποιότητας, της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία, την εποπτεία, την συλλογή δεδομένων, την διευθέτηση εγγράφων, την 

αναγνώριση / χαρακτηρισμό των προς παράδοση αποβλήτων και γενικά για την ορθή 

εκτέλεση της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας, ο πάροχος θα πρέπει να διαθέτει το ως άνω 

προσωπικό, έχοντας την κατάλληλη εμπειρία και τυχόν πτυχία / εγκρίσεις, όπου αυτό 

απαιτείται. 

30. Πίνακα με το απαιτούμενο υποστηρικτικό προσωπικό (οδηγούς, εργάτες, χειριστές, 

πλήρωμα πλωτών μέσων, κλπ) το οποίο θα έχει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, όπου 

απαιτείται, συνοδευόμενο από άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά ADR, άδειες χειριστών, 

ναυτολόγιο κλπ., που αντιστοιχούν στα οχήματα, μέσα (πλωτά και χερσαία) και εξοπλισμό, 

που ο Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σύμφωνα με την παρούσα.  

31. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου 

της επιχείρησης περί διάθεσης του επιστημονικού και συντονιστικού προσωπικού για όλη 

τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

32. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου 

της επιχείρησης περί διάθεσης ενός (1) εργαζομένου της επιχείρησης, μόνιμα στο Γραφείο 

Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., για τη στελέχωση αυτού και για όλη τη 

διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 
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33. Άδεια συλλογής και Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο ή από 

την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μετακινούνται εκτός αυτής. 

34. Άδεια συλλογής και Μεταφοράς συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων. 

35. Άδεια συλλογής και μεταφοράς ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

36. Εγκρίσεις οχημάτων για τη συλλογή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1,2 

&3. 

34. Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 

ή ισοδύναμο και EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ), στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό 

αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά στερεών 

αποβλήτων). 

35. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, στο οποίο να 

αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων (συλλογή και 

μεταφορά στερεών αποβλήτων). 

36. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο υγιεινής & ασφάλειας OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο, 

στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 

(συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων). 

37. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 16304:2013 ή ισοδύναμο, στο οποίο να 

αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο. 

38. Υπεύθυνη Δήλωση, φέρουσα θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι το 

αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει Σύμβαση 

Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική 

εταιρεία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς 

κινδύνους:  

1. Όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης προς τρίτους  

1.1 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 100.000,00  

1.2 Υλικές ζημιές ΕΥΡΩ 750.000,00  

1.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 2.000.000,00  

2. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, την πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη/εργολάβου, κατ’ 

άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα ακόλουθα υπό-

όρια αποζημιώσεως  

2.1 Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο ΕΥΡΩ75.000,00  
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2.2 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 150.000,00  

2.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 150.000,00  

Επίσης, θα μεριμνήσει ώστε η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. να αναφέρεται ως επιπρόσθετος ασφαλισμένος, 

για την έκταση της ευθύνης του παρόχου δυνάμει της σχετικής συμβάσεως, σε όλες τις 

προαναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις που θα συναφθούν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια 

και στο πλαίσιο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα 

θεωρούνται τρίτοι ως προς τη σύμβαση ασφάλισης.  

Τέλος, θα δηλώνει ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων την Ο.Λ.Ε Α.Ε. και τους εργαζομένους της 

από και έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημιάς σε περιουσία τρίτων 

ή λόγω σωματικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου ή και των 

δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας 

και με την προϋπόθεση ότι η ως άνω αναφερόμενη ζημιά ή σωματική βλάβη προκλήθηκε 

από σφάλμα του παρόχου. 

 

Σημείωση: όπου ανωτέρω ζητείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, αυτή μπορεί εκδίδεται μέσω 

της πύλης www.gov.gr ή η βεβαίωση να υπογράφεται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 

που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της ΕΕ από διαπιστευμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, που 

εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, γίνονται αποδεκτά σε 

εκτυπωμένη μορφή, εφόσον φέρει επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή 

δικηγόρο, η οποία γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του 

εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο. 

 

Ειδικά ως προς την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας, η τελευταία (ως 

αναφέρεται και ανωτέρω) αποδεικνύεται ως εξής: 

 

α) Πιστοποιημένες από ορκωτούς λογιστές οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα 

οικονομικών καταστάσεων και δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης για τα τελευταία τρία (3) έτη και ειδικότερα το συνολικό ύψος του 

http://www.gov.gr/
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ετήσιου κύκλου εργασιών στο ειδικό αντικείμενο, πιστοποιημένη από ορκωτό λογιστή – 

ελεγκτή. 

β) Οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων     για τις χρήσεις. 

γ) Οι πάροχοι πρέπει να έχουν δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) άνω του 1, και στις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2017, 2018, 2019). 

 

Γίνεται μνεία ότι οι απαιτήσεις της παρούσας θα πρέπει να διατηρούνται, για όσο διάστημα ο 

πάροχος δραστηριοποιείται στην περιοχή ευθύνης της Ο.Λ.Ε Α.Ε, ήτοι για πέντε (5) έτη. 

 

IV) Υποβολή Αιτημάτων – Ολοκλήρωση διαδικασίας  

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σχετικό αίτημα, 

μετά από σχετική ανακοίνωση της ΟΛΕ ΑΕ στην ιστοσελίδα της. Τα αιτήματα συνοδευόμενα με 

τα έγγραφα που απαιτούνται στην παρούσα θα πρέπει να κατατίθενται σε έντυπη μορφή, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

 

 

Προς την ΟΛΕ ΑΕ  

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 

……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του Ενδιαφερόμενου, δηλαδή : επωνυμία του νομικού 

προσώπου καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για την Πρόσκληση: «Υποβολής Αιτήματος Δραστηριοποίησης Παρόχων 

Παραλαβής - Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων 

που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.» 

Αριθμός Πρόσκλησης : …….. 

Διαχειριστικός Φορέας Λιμένα: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΕ ΑΕ) 

(Δνση : Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα 192 00) 
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Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται στην παρούσα 

πρόσκληση.  

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα αιτήματά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κατά 

το χρονικό διάστημα που φαίνεται ανωτέρω στο πρωτόκολλο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από 07.00π.μ.-

15.00μ.μ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά την καταληκτική οριζόμενη στην παρούσα 

ημερομηνία και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.   

Μετά το πέρας κατάθεσης των αιτήσεων, αρμόδια Επιτροπή, που θα ορισθεί από την Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα συντάξει εισήγηση απευθυνόμενη προς το Δ.Σ. της 

Ο.Λ.Ε. ΑΕ, όσον αφορά την πληρότητα και την ορθότητα των αιτήσεων των Ενδιαφερομένων. 

Επ’ αυτής αποφασίζει το ΔΣ της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., η δε απόφασή του κοινοποιείται με επιμέλεια του 

Διαχειριστικού Φορέα του Λιμένα σε όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση, καλώντας ταυτοχρόνως 

τους Ενδιαφερόμενους που κρίθηκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να 

υπογράψουν σύμβαση με την Ο.Λ.Ε. Α.Ε., προσκομίζοντας επικαιροποιημένα - εφόσον 

απαιτείται – τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών, ή να δηλώσουν ότι αποσύρουν την αίτησή τους. 

 

V) Διευκρινίσεις  

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π. για την εν λόγω διαδικασία 

μπορούν να ζητηθούν μόνο εγγράφως το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι σχετικές απαντήσεις θα παρέχονται εγγράφως από την 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των αιτήσεων. 

 

VI) Δημοσιότητα 

Περιληπτική ανακοίνωση της παρούσας, για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Φορέα 

Διαχείρισης, στη διεύθυνση (URL):  http://www.elefsisport.gr στην διαδρομή: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   
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VII) Προσφυγές 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά των πράξεων της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Κανονισμού ΕΕ 2017/352. 

 

VΙΙΙ) Εγγυήσεις 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και τους Ενδιαφερόμενους που 

πληρούν τις αναφερόμενες ελάχιστες απαιτήσεις και δεν απέσυραν την αίτησή τους, θα πρέπει 

να κατατεθεί από κάθε Ενδιαφερόμενο στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

ύψους  εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€), η οποία θα καταπίπτει σε περίπτωση 

που ο συμβεβλημένος Πάροχος υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. προ της 

λήξης της διάρκειάς της ή παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει έναντι της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την 

παροχή των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης, κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα και 

στο νόμο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

1. Παροχή της Λιμενικής Υπηρεσίας Συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου 

 

Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι η κατά το δυνατόν πλήρης παρουσίαση της σχετικής 

νομοθεσίας και η συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων, σχετικά με τις ευκολίες υποδοχής 

αποβλήτων πλοίων. 

Ως γνωστό, σε Διεθνές επίπεδο έχει καταρτιστεί η Δ.Σ. MARPOL 73/78 για την πρόληψη της 

ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία. Η Δ.Σ. MARPOL 73/78 περιλαμβάνει 20 άρθρα, 2 

Πρωτόκολλα και προς το παρόν 6 Παραρτήματα, τα οποία περιέχουν κανονισμούς για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Κάθε Διαχειριστικός Φορέας Λιμένα και στην συγκεκριμένη περίπτωση η ΟΛΕ ΑΕ, οφείλει να 

παρέχει σε όλους τους χρήστες του λιμένα κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις, ικανές να 

παραλαμβάνουν κάθε είδους απόβλητο/κατάλοιπο του πλοίου, ανεξαρτήτως σημαίας πλοίου 

και παραδιδόμενης ποσότητας. 

Οι Διαχειριστικοί Φορείς Λιμένων, παρότι παραχωρούν την εκτέλεση της εν λόγω λιμενικής 

υπηρεσίας σε πάροχο/ παρόχους, εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη και την εποπτεία αυτής, 

η οποία (ευθύνη) στην περίπτωση των επικινδύνων αποβλήτων, επεκτείνεται έως την τελική 

διάθεση αυτών. 

Ο πάροχος οφείλει να εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες συλλογής, μεταφοράς και τελικής 

νόμιμης διάθεσης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων των πλοίων, που προσεγγίζουν 

όλη τη Λιμενική Ζώνη ευθύνης και αρμοδιότητας ΟΛΕ ΑΕ, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με 

το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και την κείμενη νομοθεσία. 
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2. Είδη αποβλήτων 

Προσάρτημα 

(Annex) της 

ΔΣ MARPOL 

73/78 

Κατηγορίες 

αποβλήτων 

Έχει 

τεθεί 

σε 

ισχύ 

Απαίτηση 

ευκολιών 

υποδοχής 

Είδη αποβλήτων προς παράδοση 

I Πετρελαιοειδή ΝΑΙ ΝΑΙ 

Καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων 

από την μεταφορά του πετρελαίου: 

όπως καύσιμα, κατάλοιπα 

μηχανοστασίου, υπολείμματα 

φορτίου (εκπλύσεις δεξαμενών) 

καθώς και θαλάσσερμα. 

ΙΙ 
Επικίνδυνες  ουσίες 

χύδην 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Χημικά κατάλοιπα προερχόμενα 

από μεταφορά χημικών χύδην, 

συμπεριλαμβάνονται κατάλοιπα και 

μίγματα που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες. 

III 

Επικίνδυνες  ουσίες 

σε συσκευασμένη 

μορφή 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Συσκευασμένες επικίνδυνες ουσίες  

IV Λύματα ΝΑΙ ΝΑΙ 

Λύματα συγκεντρωμένα σε 

δεξαμενές, προς απόρριψη εκτός 

των 12 Ν.Μ. ή σε ευκολίες 

υποδοχής λιμένα. Μερικά 

επεξεργασμένα λύματα προς 

απόρριψη εκτός των 4 (6) Ν.Μ. ή σε 

ευκολίες υποδοχής λιμένα. 
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V Απορρίμματα ΝΑΙ ΝΑΙ 

Στα απορρίμματα περιλαμβάνονται 

οι κάτωθι κατηγορίες αποβλήτων :  

πλαστικά, απόβλητα τροφίμων, 

οικιακά απόβλητα, βρώσιμα έλαια, 

τέφρες από κλιβάνους, λειτουργικά 

απόβλητα, πτώματα Ζώων, 

αλιευτικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά – 

ηλεκτρονικά απόβλητα, 

(CATEGORY Ι – E-WASTE), 

κατάλοιπα φορτίου μη επιβλαβή (μη 

επικίνδυνα για το θαλάσσιο 

περιβάλλον) και κατάλοιπα φορτίου 

επιβλαβή (επιβλαβή για το θαλάσσιο 

περιβάλλον 

VI Αέρια ρύπανση ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ουσίες που καταστρέφουν το όζον. 

Υπολείμματα καθαρισμού 

καπναερίων 

 

Τα κατάλοιπα που πρέπει να παραλαμβάνονται από τα πλοία και οι αντίστοιχες εργασίες, 

χωρίζονται κατά άποψη αντικειμένου στα κατωτέρω είδη, σύμφωνα με την ΔΣ Marpol 73/78 και 

είναι: 

 

2.1. Υγρά απόβλητα 

Αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΜΟ και το σχέδιο 

παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.: 

• Ακάθαρτο έρμα (dirty ballast water), (ΑΝΝΕΧ Ι) 

• Πετρελαιοειδή εκπλύματα δεξαμενών (Oily tank washings), (ΑΝΝΕΧ Ι) 

• Πετρελαιοειδή μίγμα χώρων μηχανοστασίου (Oily bilge waters), (ΑΝΝΕΧ Ι) 

• Πετρελαιοειδή απόβλητα (Oily residues - sludge), (ΑΝΝΕΧ Ι) 

• Υπολείμματα καθαρισμού δεξαμενών (Scale and sludge from tank cleaning), (ΑΝΝΕΧ Ι) 

• Απόβλητα λιπαντικά έλαια (A.Λ.Ε.), (waste lubricants), (ΑΝΝΕΧ Ι) 
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• Λύματα πλοίων (sewage), όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα IV της ΔΣ MARPOL 

73/78), (ΑΝΝΕΧ ΙV) 

• Επιβλαβείς υγρές ουσίες, χύμα μίγματα αυτών και έρμα που περιέχει τέτοιες ουσίες, 

όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78 (ΑΝΝΕΧ ΙΙ) 

 

2.2. Στερεά απόβλητα 

Αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΜΟ, την Δ.Σ. MARPOL 

73/78 και το ΣΧΕΔΙΟ παραλαβής αποβλήτων του Διαχειριστικού Φορέα του Λιμένα, επομένως 

ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει από τα πλοία κάθε είδους στερεό απόβλητο 

που προκύπτει από αυτό: 

Annex V 

A. Πλαστικά 

B. Απόβλητα/ Κατάλοιπα τροφίμων 

C. Οικιακά απόβλητα 

D. Βρώσιμα έλαια 

E. Τέφρες από Κλιβάνους 

F. Λειτουργικά απόβλητα 

G. Πτώματα Ζώων – Ζωικά Υποπροϊόντα 

H. Αλιευτικός εξοπλισμός 

Ι. Ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά απόβλητα 

J. Κατάλοιπα φορτίου μη επιβλαβή 

K. Κατάλοιπα φορτίου επιβλαβή 

Annex VI  

Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (ozon depleting substances) όπως π.χ. τα CFC’ s και 

HALON, καθώς και εξοπλισμό που περιέχει τέτοιες ουσίες.  

Υπολείμματα από σύστημα καθαρισμού καυσαερίων πλοίων.  

 

Συσκευασμένες επικίνδυνες ουσίες - Επικίνδυνα στερεά απόβλητα και επικίνδυνα στερεά 

κατάλοιπα φορτίου (ANNEX ΙΙΙ, V & VI). 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ειδών των στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται από 

το Παράρτημα V της MARPOL: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΛΑΣΤΙΚΑ (CATEGORY A – PLASTICS) 

Ως πλαστικά ορίζονται τα στερεά υλικά, τα οποία περιέχουν ένα ουσιαστικό συστατικό ή 

περισσότερα πολυμερή υψηλής μοριακής μάζας και τα οποία σχηματίζονται κατά τη διάρκεια 

είτε κατά την παρασκευή του πολυμερούς, ή την κατασκευή σε ένα τελικό προϊόν με θέρμανση 

ή/και πίεση. Τα πλαστικά έχουν ιδιότητες υλικού που κυμαίνονται από σκληρό και εύθραυστο 

σε μαλακό και ελαστικό. "Ολα τα πλαστικά" νοούνται όλα τα απορρίμματα που αποτελούνται 

από ή περιλαμβάνουν πλαστικά σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των 

συνθετικών σχοινιών, των συνθετικών διχτυών, των πλαστικών 

σακκούλων, σκουπιδιών και της τέφρα του αποτεφρωτή από τα πλαστικά προϊόντα. Τα εν λόγω 

απόβλητα θα πρέπει εφόσον είναι διαχωρισμένα, να μη περιέχουν προσμίξεις και να 

οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες ανακύκλωσης για την επεξεργασία τους. Εφόσον αυτό δεν 

είναι εφικτό θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδες τελικής διάθεσης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Απόβλητα/κατάλοιπα Τροφίμων (CATEGORY B – FOOD WASTE) 

Ως κατάλοιπα τροφίμων ορίζονται τα αλλοιωμένα ή μη αλλοιωμένες ουσίες τροφίμων, επίσης 

τα φρούτα, τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα πουλερικά, τα προϊόντα με βάση το 

κρέας (ζωικά υποπροϊόντα) και τα υπολείμματα τροφών που παράγονται στο πλοίο. 

Τα υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς μεταφορές χαρακτηρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα 

κατηγορίας 1 και θα πρέπει να διαχειρίζονται έως τέτοια. Θα πρέπει να παραλαμβάνονται 

διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα απόβλητα και να οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες για την 

επεξεργασία τους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C – Οικιακά Απορρίμματα (CATEGORY C – DOMESTIC WASTE) 

Ως οικιακά απορρίμματα νοούνται όλα τα μη επικίνδυνα απορρίμματα που δεν καλύπτονται στα 

άλλα προσαρτήματα της MARPOL 73/78 και δημιουργούνται στους χώρους ενδιαίτησης 

(Accommodation) και διαμονής των πλοίων. 

Στα οικιακά απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται εκείνα που αναφέρονται σε άλλες κατηγορίες 

(π.χ. κατάλοιπα τροφίμων, πλαστικά). Οδηγούνται για τελική διάθεση σε Χ.Υ.ΤΑ ή ΧΥΤΥ και 

άλλες αδειοδοτημένες μονάδες. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D – Βρώσιμα Έλαια (CATEGORY D – COOKING OIL) 

Ως βρώσιμα έλαια ορίζονται τα έλαια και τα ζωικά λίπη που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ή το μαγείρεμα των τροφίμων, αλλά δεν περιλαμβάνονται 

τα ίδια τα τρόφιμα που παρασκευάζονται, χρησιμοποιώντας αυτά τα έλαια. Τα απόβλητα αυτά 

οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες για την ανακύκλωση και επεξεργασία τους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Τέφρες από Κλιβάνους (CATEGORYE – INCINERATORASHES) 

Ως στάχτη αποτεφρωτήρα νοείται η στάχτη και το κλίνκερ που προκύπτουν από τους 

αποτεφρωτήρες που χρησιμοποιούνται από τα πλοία, για την καύση των απορριμμάτων. Θα 

πρέπει να προηγείται ανάλυση αυτής και ανάλογα με την επικινδυνότητά της να οδηγείται σε 

κατάλληλες μονάδες για την επεξεργασία της. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F – Λειτουργικά απόβλητα, (CATEGORY F – OPERATIONAL WASTE) 

Ως λειτουργικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα στερεά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των 

λασπών) που δεν καλύπτονται από άλλα παραρτήματα της Δ.Σ. ΜΑRPOL 73/78 που 

συλλέγονται επί του σκάφους κατά τη διάρκεια της κανονικής συντήρησης ή της λειτουργίας του 

πλοίου, ή που προκύπτουν από τον χειρισμό, την συσκευασία και την στοιβασία του φορτίου 

όπως σκουριές, υλικά συντήρησης, στουπιά, χρώματα, υλικά συσκευασίας κλπ. 

Λειτουργικά απόβλητα θεωρούνται επίσης τα καθαριστικά και τα πρόσθετά τους, που 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων φορτίου και τα εξωτερικά 

νερά πλύσης. Θα πρέπει να προηγείται ανάλυση αυτών των αποβλήτων και ανάλογα με 

την επικινδυνότητά τους να οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες για την επεξεργασία τους. Αν 

τα εν λόγω απόβλητα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα θα πρέπει αν οδηγούνται προς διαχείριση 

σε αδειοδοτημένες μονάδες για την επεξεργασία τους και την τελική τους διάθεση. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G - Πτώματα Ζώων – Ζωικά Υποπροϊόντα 

Ως πτώματα ζώων και ζωικά υποπροϊόντα, νοούνται τα σώματα των ζώων, τα οποία 

μεταφέρονται επί του σκάφους ως φορτίο και πεθαίνουν ή θανατώνονται κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού και όλα τα απόβλητα ,τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 χαρακτηρίζονται ως 

ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 1,2 &3. Τα εν λόγω απόβλητα θα πρέπει να οδηγούνται σε 

ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες για την αποτέφρωση και αδρανοποίηση τους. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H - Αλιευτικός εξοπλισμός 

Ως Αλιευτικός εξοπλισμός νοείται κάθε φυσική συσκευή ή μέρος αυτής ή συνδυασμός των 

στοιχείων που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή μέσα στο νερό ή στην επιφάνεια της θάλασσας, 

με επιδιωκόμενο σκοπό την καταγραφή, τον έλεγχο ή για επακόλουθη σύλληψη ή τη συγκομιδή 

οργανισμών που ζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε περιβάλλον γλυκού νερού. Τα εν λόγω 

απόβλητα θα πρέπει, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, να οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες 

ανακύκλωσης για την επεξεργασία τους. Εφόσον αυτό είναι δεν εφικτό θα πρέπει να οδηγούνται 

σε μονάδες τελικής διάθεσης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - Ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά απόβλητα (CATEGORY Ι – E- WASTE) 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται στην κανονική λειτουργία του πλοίου ή στους χώρους ενδιαίτησης και έχει 

αχρηστευθεί. Περιλαμβάνονται όλα τα συστατικά, υποσυστήματα και αναλώσιμα, τα οποία είναι 

μέρη του εξοπλισμού και τα οποία περιέχουν δυνητικά επικίνδυνα υλικά για την ανθρώπινη 

υγεία ή/και το περιβάλλον. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ J - Κατάλοιπα φορτίου μη επιβλαβή (μη επικίνδυνα για το θαλάσσιο 

περιβάλλον – non-marine environment harmful HME) 

Ως κατάλοιπα φορτίου μη επιβλαβή ορίζονται τα υπολείμματα οποιουδήποτε φορτίου, τα οποία 

δεν καλύπτονται από άλλα παραρτήματα της Δ.Σ. Marpol 73/78 και τα οποία παραμένουν στο 

κατάστρωμα ή στα κύτη των πλοίων και τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της φόρτωσης 

ή της εκφόρτωσης, ή από την περίσσεια ή τη διαρροή φορτίου, καθώς και τα υπολείμματα που 

παρασύρονται από το νερό πλύσης. Στα κατάλοιπα φορτίου δεν περιλαμβάνεται η σκόνη 

φορτίου που απομένει στο κατάστρωμα μετά το σκούπισμα ή η σκόνη στις εξωτερικές 

επιφάνειες του πλοίου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ K - Κατάλοιπα φορτίου επιβλαβή (επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον 

marine environment harmful HME) 

Ως κατάλοιπα φορτίου επιβλαβή ορίζονται τα υπολείμματα οποιουδήποτε φορτίου, τα οποία 

δεν καλύπτονται από άλλα παραρτήματα της Δ.Σ. Marpol 73/78, τα οποία παραμένουν στο 

κατάστρωμα ή στα κύτη των πλοίων και τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της φόρτωσης 

ή της εκφόρτωσης, ή από την περίσσεια ή τη διαρροή φορτίου, καθώς και τα υπολείμματα που 
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παρασύρονται από το νερό πλύσης. Στα κατάλοιπα φορτίου δεν περιλαμβάνεται η σκόνη 

φορτίου που απομένει στο κατάστρωμα μετά το σκούπισμα ή η σκόνη στις εξωτερικές 

επιφάνειες του πλοίου. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ουσίες σύμφωνες με τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ της 

MARPOL 73/78, καθώς και στους κανονισμούς 4.1.3. και 6.1.2.1 του Παραρτήματος V της 

MARPOL 73/78. 

 

3. Διαδικασία παραλαβής των αποβλήτων 

Η παραλαβή όλων των αποβλήτων των πλοίων θα γίνεται από τα πλοία με μέσα και φροντίδα 

του παρόχου, τον οποίο θα επιλέξει το πλοίο, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρξει σχετικό 

αίτημα του πλοίου και ανεξάρτητα της μικρής ή μεγάλης ποσότητας των αποβλήτων, έτσι ώστε, 

σε καμία περίπτωση, να μην προκύψει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και αργίες. 

Επίσης η προαναφερόμενη υποχρέωση, ισχύει για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε πλοίου 

ανεξαρτήτως σημαίας, τύπου και μεγέθους, μέσα στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε.. 

Η συλλογή των αποβλήτων από το εξυπηρετούμενο πλοίο θα γίνεται με τα πλωτά μέσα του 

παρόχου από τη θάλασσα, ή με τα χερσαία μέσα από την ξηρά. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται για τις εργασίες περισυλλογής και διάθεσης αποβλήτων 

από πλοία, από την Εθνική, Κοινοτική και τη Διεθνή νομοθεσία καθώς και τα οριζόμενα της 

παρούσας. 

Ο πάροχος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση οποιασδήποτε αδείας είναι απαραίτητη για 

την εκτέλεση της λιμενικής υπηρεσίας και στη φάση της τελικής διάθεσης και επεξεργασίας των 

αποβλήτων θα πρέπει να συνεργάζεται με εγκεκριμένους φορείς. 

Το αίτημα για την παραλαβή αποβλήτων θα πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο 

πλοίο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, τουλάχιστον 24 ώρες προ της εργασίας παραλαβής 

αυτών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μετά το πέρας της παραλαβής, ο πάροχος υποχρεούται να χορηγεί με ευθύνη του στο πλοίο 

αριθμημένη απόδειξη παράδοσης, όπου θα αναγράφονται η ποσότητα και το είδος των 

παραληφθέντων αποβλήτων, οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας, κ.ά., η οποία θα 
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υπογράφεται από τον πλοίαρχο του παραδίδοντος πλοίου και τον υπεύθυνο του 

παραλαμβάνοντος μέσου του παρόχου. Αυτή η απόδειξη παράδοσης θα συντάσσεται τόσο 

στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα καταγράφεται στο μηχανογραφικό 

σύστημα, ενώ θα τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Τα πλοία θα εφοδιάζονται από τον πάροχο με απόδειξη παράδοσης αποβλήτων, προκειμένου 

να την επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές, εφόσον τους ζητείται. 

Ο πάροχος υποχρεούται, σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πλοίαρχο καταπλέοντος στο 

λιμάνι πλοίου η παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων, κατά τους ορισμούς του ΑΝΝΕΧ I, ΙΙ, ΙΙΙ, 

V & VI της ΔΣ ΜΑRPOL 73/78, να δηλώσει το είδος αυτών άμεσα στην ΟΛΕ ΑΕ και στη 

συνέχεια να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά στον Οργανισμό σχετικά με την διάθεση αυτών, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να δηλώνουν τη σύνθεση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 

που παραδίδουν, ώστε να διαπιστώνεται εάν περιέχονται επικίνδυνα απόβλητα κατά ΑΝΝΕΧ 

I, ΙΙ, ΙΙΙ, V & VI της ΔΣ MARPOL 73/78 και της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006. Σε περίπτωση 

παραλαβής επικίνδυνων καταλοίπων, ο πάροχος, μετά την τελική διάθεσή τους, θα παραδίδει 

στην ΟΛΕ ΑΕ πιστοποιητικό νόμιμης διάθεσης αυτών.  

Ειδικά για τα επικίνδυνα κατάλοιπα, κατά το Annex II της Δ.Σ. Marpol 73/78, εφόσον απαιτείται 

η έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς, το αίτημα για την παραλαβή τους πρέπει να 

υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του κατά τις εργάσιμες 

ημέρες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προ της εργασίας παραλαβής για την 

διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον πάροχο και θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από την διεθνή, εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία (Σύμβαση Βασιλείας Ν. 

2203/1994 (ΦΕΚ Α΄ 58/1994), Κανονισμός 1013/2006 ΕΕ), όπως ισχύει. 

 

Σημειώνεται ότι ειδικά για τα απορρίμματα, που ρυπαίνουν άμεσα τους χώρους της ΟΛΕ ΑΕ  

και προκαλούν δυσχέρειες στη λειτουργία του λιμένα, είναι αυξημένες οι ευθύνες του παρόχου, 

ώστε με συνεχή και άμεση συνεννόηση με τον πλοίαρχο, να μην παραμένουν ποσότητες 

στερεών καταλοίπων στις αποβάθρες, ενώ προκειμένου για κατάλοιπα που υπόκεινται σε 

αλλοιώσεις, θα λαμβάνεται μέριμνα για άμεση αυθημερόν απομάκρυνσή τους. 

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ασφαλή, αδιάλειπτη, ταχεία και 

ποιοτική παροχή από τον πάροχο των υπηρεσιών σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων 

των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα 
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οποία καταπλέουν ή/και λειτουργούν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΕ ΑΕ,  πλην 

των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων, που ανήκουν στο Κράτος ή 

που τα εκμεταλλεύεται το Κράτος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κυβερνητική μη 

εμπορική υπηρεσία, τα οποία παραδίδουν τα απόβλητα τους στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 

 

Για την εξασφάλιση της άρτιας και αδιάλειπτης εκτέλεσης της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας, ο 

πάροχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα αναγκαία πλωτά και χερσαία μέσα, το αναγκαίο 

προσωπικό και όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες, 

πιστοποιήσεις/εγκρίσεις, ώστε η λιμενική υπηρεσία να εκτελείται προσηκόντως και σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική εσωτερική και Ενωσιακή νομοθεσία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Παροχές Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  

Η ΟΛΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει δωρεάν στον κάθε πάροχο: 

α) Υπαίθριο χώρο για τη στάθμευση των οχημάτων του παρόχου που πρέπει να είναι σε 

ετοιμότητα για την παραλαβή των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

β) Υπαίθριο χώρο σε προβλήτα για την μεταφόρτωση των παραλαμβανομένων με τα πλωτά 

μέσα του παρόχου, προκειμένου αυτά να μεταφερθούν και να διατεθούν νομίμως. 

γ) Ασφαλή χώρο σε προβλήτα για την πρόσδεση και τον ελλιμενισμό των πλωτών μέσων του 

παρόχου, όταν αυτά απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του λιμένος. 

δ) Γραφειακό χώρο με τις απαραίτητες παροχές για την λειτουργία του Γραφείου Ευκολιών 

Υποδοχής Αποβλήτων καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία της μηχανογραφικής 

εφαρμογής, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο της ΟΛΕ ΑΕ.  

 

Επίσης, η ΟΛΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει στον πάροχο: 

α) Αποθηκευτικό στεγασμένο χώρο για την φύλαξη και λειτουργία των μέσων που χρησιμοποιεί 

ο πάροχος για την διαχείριση των αποβλήτων, υλικών και εργαλείων του παρόχου που 

χρησιμοποιούνται στην εν παρούσα λιμενική υπηρεσία, ο οποίος όμως θα χρεώνεται με τα 

αντίστοιχα τιμολόγια του. 

β) πρόσβαση στο δίκτυό τους ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, προκειμένου ο πάροχος να 

διαθέτει, εφόσον το χρειασθεί, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Η χρήση των παροχών αυτών θα 

χρεώνεται με τα αντίστοιχα τιμολόγια της ΟΛΕ ΑΕ.  

Οι παραχωρούμενοι χώροι θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τον πάροχο, χωρίς να επιτρέπεται 

η εκμετάλλευση από τρίτους με οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων. Ο τελικός 

καθορισμός των χώρων αυτών θα γίνει με απόφαση της ΟΛΕ ΑΕ. Ο ΟΛΕ ΑΕ θα τηρήσει την 

ίση μεταχείριση για κάθε πάροχο αυτής της λιμενικής υπηρεσίας.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Στοιχεία Λιμένα  

Στο παρόν παράρτημα αποτυπώνονται στοιχεία με τις παραδιδόμενες ποσότητες αποβλήτων 

για την τετραετία 2017-2020. Για την παροχή επαρκών λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη εκτός των πλοίων και του τύπου αυτών, που καταπλέουν στους 

συγκεκριμένους λιμένες, μια σειρά παραμέτρων όπως π.χ. η θέση των λιμένων και η τυχόν 

ύπαρξη / χρήση αγκυροβολίου, διότι έτσι διαπιστώνεται εάν απαιτείται χρήση πλωτών μέσων 

κλπ. Τα πλοία που ελλιμενίζονται στους συγκεκριμένους λιμένες είναι κυρίως εμπορικά, καθώς 

και αλιευτικά, λάντζες και μικρά τουριστικά σκάφη. Επίσης ελλιμενίζονται φορολογικές 

αποθήκες καυσίμων καθώς και εφοδιαστικά καυσίμων. Έτσι με βάση τον τύπο των πλοίων που 

καταπλέουν στους λιμένες, αλλά και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την τετραετία 2017-

2020, οι ανάγκες λιμενικών εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων που συνήθως 

καταπλέουν στο λιμένα Ελευσίνας, περιορίζονται κυρίως σε :  

1.   Πετρελαιοειδή απόβλητα σύμφωνα με το Annex I της Δ.Σ. MARPOL 73/78,  

2.   Λύματα σύμφωνα με το Annex ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78  

3.   Απορρίμματα σύμφωνα με το Annex V της Δ.Σ. MARPOL 73/78  

Παράλληλα μέχρι σήμερα λόγω της χρήσης του αγκυροβολίου, υπάρχει ανάγκη χρήσης 

πλωτών μέσων για την παραλαβή αποβλήτων των πλοίων που προσεγγίζουν το λιμένα. 

Παρακάτω γίνεται εκτίμηση της ανάγκης ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων, ανά 

κατηγορία αποβλήτων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Δ.Σ. MARPOL 73/78. 

 

Πετρελαιοειδή Απόβλητα (Annex I)  

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα (Παράρτημα Ι της ΔΣ Marpol 73/78) των πλοίων, για τα οποία 

δύναται να υπάρξει ανάγκη παράδοσης σε ευκολίες υποδοχής, είναι τα ακόλουθα: 

➢ Ακάθαρτο έρμα πλοίων (Dirty Ballast Water).  

➢ Πετρελαιοειδή εκπλύματα δεξαμενών (Oily Tank Washings).  

➢ Πετρελαιοειδή μίγματα χώρων μηχανοστασίου (Oily Bilge Waters). 

➢ Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (Oily Residues - Sludge).  

➢ Υπολείμματα καθαρισμού δεξαμενών (Scale & Sludge from tank cleaning).  

➢ Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια, (Waste lubricants) 
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και δύναται να  χαρακτηριστούν με έναν από τους κωδικούς ΕΚΑ που αναγράφονται στην 

Παράγραφο Ι, του Τμήματος Α΄, της παρούσας.  

Οι ποσότητες των υγρών αποβλήτων που παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

τετραετίας (2017-2020) καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

Μήνας Έτος Αρ. 

Παρ. 

m3 130310 130403* 130508* 160708* 200304 

1 2020 37 2.228,214 0,000 224,998 227,075 1.767,641 8,500 

2 2020 30 1.118,129 0,000 73,745 264,515 779,869 0,000 

3 2020 33 1.733,062 0,300 123,829 352,409 1.247,524 9,000 

4 2020 22 956,641 0,000 64,400 79,870 797,871 14,500 

5 2020 24 779,221 0,000 54,153 104,633 620,435 0,000 

6 2020 21 885,948 0,000 75,340 79,488 731,120 0,000 

7 2020 31 1.125,379 0,000 83,230 91,100 945,189 5,860 

8 2020 27 1.268,938 0,000 63,010 69,430 1.136,498 0,000 

9 2020 14 2.505,005 0,000 52,200 55,480 2.397,325 0,000 

10 2020 25 989,105 0,000 44,694 59,618 884,793 0,000 

11 2020 22 1.808,512 0,000 53,453 37,332 1.717,727 0,000 

12 2020 19 905,182 0,000 97,837 84,049 723,296 0,000 

 
Σύνολο: 305 16.303,336 0,300 1.010,889 1.504,999 13.749,288 37,860 

 
  

       

Μήνας Έτος Αρ. 

Παρ. 

m3 130310 130403* 130508* 160708* 200304 

1 2019 18 1.019,049 0,000 55,225 66,335 897,489 0,000 

2 2019 18 2.420,593 0,000 55,917 97,103 2.256,573 11,000 

3 2019 28 2.380,690 0,900 64,510 94,814 2.220,466 0,000 

4 2019 18 1.008,010 0,000 20,370 47,146 920,494 20,000 

5 2019 23 910,923 0,000 66,240 108,860 710,823 25,000 

6 2019 25 1.126,451 0,000 98,470 99,000 928,981 0,000 

7 2019 35 1.885,859 0,600 494,280 125,940 1.233,639 31,400 

8 2019 14 450,320 0,000 32,030 41,590 376,700 0,000 

9 2019 17 715,064 0,000 45,210 65,690 604,164 0,000 

10 2019 27 656,478 0,000 64,371 89,043 502,164 0,900 

11 2019 25 1.226,178 0,000 71,628 99,175 1.055,375 0,000 

12 2019 22 1.011,529 0,000 51,849 87,084 872,596 0,000 

 
Σύνολο: 270 14.811,144 1,500 1.120,100 1.021,780 12.579,464 88,300 
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Μήνας Έτος Αρ. 

Παρ. 

m3 130310 130403* 130508* 160708* 200304 

1 2018 17 687,794 0,000 52,219 58,524 577,051 0,000 

2 2018 22 1.267,504 0,000 97,810 76,837 1.092,857 0,000 

3 2018 25 1.631,849 0,000 72,085 78,775 1.475,989 5,000 

4 2018 17 325,730 0,000 83,920 62,070 179,740 0,000 

5 2018 19 1.250,042 0,000 60,630 80,549 1.108,863 0,000 

6 2018 20 658,770 0,000 76,600 110,020 472,150 0,000 

7 2018 23 552,429 0,000 63,440 117,884 361,605 9,500 

8 2018 18 531,635 0,000 52,532 54,782 424,321 0,000 

9 2018 13 1.299,109 0,000 56,510 56,020 1.186,579 0,000 

10 2018 25 2.659,875 0,000 68,332 103,402 2.488,141 0,000 

11 2018 26 1.822,809 0,710 41,920 78,757 1.701,422 0,000 

12 2018 23 7.122,732 0,000 54,915 70,135 6.995,382 2,300 

 
Σύνολο: 248 19.810,278 0,710 780,913 947,755 18.064,100 16,800 

         
         

Μήνας Έτος Αρ. 

Παρ. 

m3 130310 130403* 130508* 160708* 200304 

1 2017 28 845,876 0,000 50,490 141,409 648,977 5,000 

2 2017 23 1.796,056 0,000 56,824 47,007 1.692,225 0,000 

3 2017 24 1.419,582 0,000 94,067 105,000 1.220,515 0,000 

4 2017 15 481,110 0,000 38,330 36,345 406,435 0,000 

5 2017 25 336,800 0,000 93,540 113,360 123,900 6,000 

6 2017 22 1.139,110 0,000 79,090 90,967 969,053 0,000 

7 2017 28 1.269,654 0,000 81,990 69,092 1.118,572 0,000 

8 2017 21 747,413 0,000 31,200 50,290 665,923 0,000 

9 2017 15 259,405 0,000 86,280 89,360 83,765 0,000 

10 2017 26 839,475 0,000 97,724 81,566 660,185 0,000 

11 2017 31 1.703,177 0,000 87,730 59,465 1.549,982 6,000 

12 2017 27 2.010,410 0,000 111,090 81,540 1.817,780 0,000 

 
Σύνολο: 285 12.848,068 0,000 908,355 965,401 10.957,312 17,000 

 

Επισημαίνεται ότι το 62% των παραλαβών των πετρελαιοειδών αποβλήτων πραγματοποιήθηκε 

με πλωτό μέσο. 
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Λύματα (Annex IV)  

Τα λύματα δύναται να  χαρακτηριστούν με έναν από τους κωδικούς ΕΚΑ που αναγράφονται 

στην Παράγραφο Ι του Τμήματος Α της παρούσας.  

 

Στερεά Απόβλητα  

Τα απορρίμματα δύναται να χαρακτηριστούν με έναν από τους κωδικούς ΕΚΑ που 

αναγράφονται στην Παράγραφο Ι του Τμήματος Β, της παρούσας.  

 

Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία παραδόσεων στερεών αποβλήτων για τα έτη 2017 - 2020, 

προκύπτουν:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΕΚΑ   

2017 

 

2018 2019 2020 

m3 m3 m3 m3 

02 01 02   0,05   

08 01 11*  12,62 5,692 2,736 12,31 

08 03 17*  0,357 0,038  0,2 

08 03 18* 0,492 0,374 0,334 0,512 

15 01 10*  82,91 62,323 34,68 38,798 

15 02 02*  60,88 358,579 32,89 52,366 

16 01 07*  1,729 0,355   

16 03 05*  1,058 0,592 0,439 0,3775 

16 03 06  94   

16 05 04*  0,01 0,357 0,01  

16 05 07* 0,75 0,08   

16 05 08*   0,02  

16 06 01*  0,07 0,733 0,65 0,461 

16 07 08*  9,401 33,7 64,62 13,6 

19 01 12  2,743 1,656 0,22 0,09 

20 01 08  226,822 249,706 250,657 441,4278 

20 01 21* 0,055 0,971  0,4 
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20 01 25  3,002 3,5065 2,592 4,822 

20 01 33*  0,516 0,252 0,439 0,096 

20 01 36  12,645 10,788 11,699 25,948 

20 01 39  385,724 442,551 437,3762 624,7028 

20 01 99  1259,03 1157,759 1287,961 1639,028 

20 03 01  606,492 700,257 673,8081 920,923 

 

 

ΜΗΝΑΣ/ 

ΕΤΟΣ  

 

2017 

  

2018 

  

2019 

  

2020 

 

 αρ. 

παρα-

δόσεων 

Ποσότητ

α (m3) 

αρ. 

παρα-

δόσεων 

Ποσότητ

α (m3) 

αρ. 

παρα-

δόσεων 

Ποσότητ

α 

(m3) 

αρ. 

παρα-

δόσεω

ν 

Ποσότητα 

(m3) 

1  76 224,308 69 228,323 73 255,2 73 362,3756 

2 46 211,08 65 264,54 66 193,554 69 299,389 

3 77 225,794 69 243,003 60 238,179 71 233,6445 

4 58 247,433 63 163,053 71 253,744 68 264,7645 

5 62 133,032 83 332,617 72 293,355 65 282,609 

6 68 232,888 73 197,716 66 221,771 67 305,749 

7 65 178,19 72 288,661 80 274,7543 87 446,805 

8 58 256,763 61 195,218 52 197,927 55 187,356 

9 55 159,5 66 559,897 62 203,998 65 461,281 

10 83 308,138 74 240,8255 62 212,998 72 348,2755 

11 61 282,298 69 224,06 60 266,077 63 301,155 

12 56 211,9121 68 186,406 59 165,059 70 282,698 

ΣΥΝΟΛΟ: 765 2671,336 832 3124,32 783 2776,616 825 3776,1021 

 

 

Επισημαίνεται ότι το 83% των παραλαβών των στερεών αποβλήτων πραγματοποιήθηκε με 

πλωτά μέσα.  
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2017 2018 2019 2020  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΛΟΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑ-

ΔΟΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΛΟΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑ-

ΔΟΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΛΟΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑ-

ΔΟΣΕΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΛΟΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑ-

ΔΟΣΕΩΝ 

 

ΔΕΞΑΜΕΝΟ-

ΠΛΟΙΑ 477 

ΔΕΞΑΜΕΝΟ- 

ΠΛΟΙΑ 528 

ΔΕΞΑΜΕΝΟ- 

ΠΛΟΙΑ 469 

ΔΕΞΑΜΕΝΟ- 

ΠΛΟΙΑ 

 

 

462 

 

ΦΟΡΤΗΓΑ 280 ΦΟΡΤΗΓΑ 299 ΦΟΡΤΗΓΑ 300 ΦΟΡΤΗΓΑ 

 

339 

 

ΡΥΜΟΥΛΚΑ 8 ΡΥΜΟΥΛΚΑ 4 ΡΥΜΟΥΛΚΑ 14 ΡΥΜΟΥΛΚΑ 

 

16 

Κ/Ζ-Ε/Γ   

 

Κ/Ζ-Ε/Γ 1 Κ/Ζ-Ε/Γ   Κ/Ζ-Ε/Γ 

 

4 

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ 0 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ 0 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ 0 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 765   832   783  825 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

Υποχρεώσεις εμπλεκομένων φορέων  

 

Υποχρεώσεις Παρόχου  

Ο πάροχος υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες της παρούσας σύμφωνα με τους όρους αυτής 

και την εκάστοτε ισχύουσα εσωτερική και ενωσιακή νομοθεσία.  

Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει καθόλη τη διάρκεια παροχής της λιμενικής υπηρεσίας σύμβαση 

ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα 

πρόσκληση.  

Ο πάροχος υποχρεούται, κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, να εφαρμόζει τις 

κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής 

των εργαζομένων κατά την εργασία. 

Ο πάροχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, 

συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΕ ΑΕ, για κάθε ατύχημα ή ζημία σε 

πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών ή/και εξ αφορμής 

αυτών. Ειδικότερα, κάθε ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε (εργαζόμενο, 

τρίτο ή διοικητικές αρχές) λόγω υλικών ζημιών, ατυχημάτων ή και σωματικών βλαβών που 

τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας λιμενικής υπηρεσίας ή και εξ 

αφορμής αυτής, από υπαιτιότητα του παρόχου, του προσωπικού του ή/και των προστηθέντων 

του, βαρύνει αποκλειστικά τον πάροχο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων και εξόδων. Σε περίπτωση δε που εναχθεί η ΟΛΕ ΑΕ 

για τέτοια ζημία, αυτή γνωστοποιεί το γεγονός στον πάροχο, ο οποίος πλέον καθίσταται 

δικονομικός του εγγυητής. Ο πάροχος συμφωνεί ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων την ΟΛΕ ΑΕ και 

τους εργαζομένους του από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας, 

οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας, και με 

την προϋπόθεση ότι η ως άνω αναφερόμενη ζημία ή σωματική βλάβη προκλήθηκε από σφάλμα 

του ή των υπ’ αυτού προστηθέντων. 

Ο  πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλα τα οχήματα, μηχανήματα και πλωτά μέσα, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

Το προσωπικό των παρόχων, σε συνεργασία και με την εποπτεία του προσωπικού της Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. είναι υπεύθυνο να καταγράφει στα μηχανογραφικά συστήματα όλα τα πλοία που 
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καταπλέουν στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται η χρέωση 

των προβλεπόμενων τελών της παρ. ΙΙ του Τμήματος Α και της παρ. ΙΙ του Τμήματος Β της 

παρούσας.  

Στο τέλος κάθε μήνα υπό τον έλεγχο και εποπτεία του προσωπικού της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα 

πραγματοποιείται η συμφωνία και εκκαθάριση των τελών, βάσει των οριζόμενων της παρ. ΙΙ 

του Τμήματος Α και της παρ. ΙΙ του Τμήματος Β της παρούσας.  

Ο πάροχος υποχρεούται να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης τον εξοπλισμό, που 

απαιτείται στην παρούσα. Ο εξοπλισμός αυτός θα μπορεί να αντικαθίσταται, για οποιονδήποτε 

λόγο, μόνον από εξοπλισμό αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών, κατόπιν έγκρισης της 

ΟΛΕ ΑΕ. 

Ο πάροχος υποχρεούται να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης το προσωπικό, που 

απαιτείται στην παρούσα. Το προσωπικό αυτό θα μπορεί να αντικαθίσταται, για οποιονδήποτε 

λόγο, μόνο από άτομα ίδιας εμπειρίας και ειδικότητας, κατόπιν της έγκρισης της ΟΛΕ ΑΕ.  

Ο πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την 

ΟΛΕ ΑΕ, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην 

των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΟΛΕ ΑΕ. 

Ο πάροχος υποχρεούται να συνεργάζεται με οποιαδήποτε υπηρεσία της ΟΛΕ ΑΕ ή και άλλον 

αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση ή Υπηρεσία 

της ΟΛΕ ΑΕ και να παρέχει στην ΟΛΕ ΑΕ αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματός του. 

Ο πάροχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία, φθορά ή απώλεια, που θα προκληθεί από τον 

ίδιο κατά την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας. 

Η ΟΛΕ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για βλάβη ή ζημία που μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιήσουν ο πάροχος για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

Ο πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, 

πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της ΟΛΕ ΑΕ, του προσωπικού του ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατό να προκληθεί κατά την εκτέλεση 

της Σύμβασης ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης αυτής από τον πάροχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη 

ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.  



 

 

85 

 

Ο πάροχος κατά την διάρκεια όλων των σχετικών εργασιών, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει 

όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα από την εθνική και διεθνή νομοθεσία μέτρα, ώστε να 

μην προκαλείται ρύπανση της θάλασσας. 

Ο πάροχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή συμβούλων αυτού για την 

εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων ή κατά την άσκηση των χορηγούμενων με 

την παρούσα δικαιωμάτων, καθώς και για τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  

Ο πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. 

Ο πάροχος θα πρέπει να προσκομίζει όλα τα έγγραφα και κάθε πληροφορία που απαιτείται 

στην ΟΛΕ ΑΕ.  

Ο πάροχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με κύριο 

σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του πλοίου και την ορθή διαχείριση των παραλαμβανόμενων 

αποβλήτων.  

Ο πάροχος υποχρεούται, κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, να εφαρμόζει τις 

κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής 

των εργαζομένων κατά την εργασία. 

Ο πάροχος πρέπει να τηρεί ενημερωμένο καθημερινά κατάλογο όλου του προσωπικού που 

απασχολεί κατά την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, στον οποίο θα αναγράφεται 

υποχρεωτικά και ο Τεχνικός Ασφαλείας ή / και ο Γιατρός Εργασίας. Πρέπει επίσης να ορίσει 

εκπρόσωπό του επί τόπου του έργου για συνεννόηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων με την αρμόδια υπηρεσία της ΟΛΕ ΑΕ και ο οποίος θα επιτηρεί την ορθή 

εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.  

Ο πάροχος πριν από την ανάληψη κάθε έργου οφείλει να γνωρίσει στην ΟΛΕ ΑΕ τον Τεχνικό 

Ασφαλείας ή / και τον Γιατρό Εργασίας της επιχείρησής του και να προσκομίσει προς έγκριση, 

εφόσον απαιτείται, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). Το σχέδιο αυτό πρέπει να 

περιλαμβάνει τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, την εκτίμηση, αξιολόγηση των 

ενδεχόμενων εργασιακών κινδύνων, τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας και τα μέσα ατομικής 

προστασίας.  

Ο πάροχος κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις κείμενες 

διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των 

εργαζομένων κατά την εργασία. 
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Υποχρεώσεις ΟΛΕ ΑΕ  

Η ΟΛΕ ΑΕ οφείλει να διαθέτει σε κάθε πάροχο τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας.  

Η ΟΛΕ ΑΕ, με τα αρμόδια όργανά της, έχει δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στα 

μηχανήματα και τις εκτελούμενες εργασίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση από μέρους 

του παρόχου του ΣΑΥ εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί μη συμμόρφωση 

του παρόχου στο ΣΑΥ, η ΟΛΕ ΑΕ έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο στους χώρους 

εργασίας μηχανήματος – συσκευής ή να σταματήσει επί τόπου τις εργασίες με όλες τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος του παρόχου. 

Η ΟΛΕ ΑΕ επί καθημερινής βάσεως θα ελέγχει τις διαδικασίες του κάθε παρόχου που 

απορρέουν για την εκτέλεση της παρούσας και ειδικότερα: 

α) έλεγχο της τήρησης εκάστου παρόχου των προς την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. οικονομικών του 

υποχρεώσεων 

β) κανονική εξυπηρέτηση των πλοίων και των παραλαβών των αποβλήτων χωρίς 

καθυστερήσεις 

γ) προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους ρύπανσης που μπορούν να προκληθούν από 

αμέλεια ή άλλους λόγους, τόσο κατά τη φάση εξυπηρέτησης των πλοίων όσο και κατά την 

μεταφορά και τελική διάθεση των αποβλήτων 

δ) έλεγχος των μέσων και του εξοπλισμού χερσαίου & πλωτού για την διαπίστωση της 

καταλληλότητας για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. 

ε) έλεγχος λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων του Γραφείου Ευκολιών Υποδοχής 

Αποβλήτων 

Η Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με το 

προσωπικό των παρόχων, για την καταγραφή όλων των πλοίων που καταπλέουν στους 

χώρους αρμοδιότητας της και για την χρέωση με παραστατικά της, των προβλεπόμενων τελών 

της παρούσας. 

Στο τέλος κάθε μήνα σε συνεργασία με το προσωπικό εκάστου παρόχου που στελεχώνει το 

Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων θα διενεργεί την συμφωνία των εκκαθαρίσεων βάσει 

των οριζόμενων της παρ. ΙΙ του Τμήματος Α΄ και της παρ. ΙΙ του Τμήματος Β΄ της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

Ρήτρες – Ποινές  

1. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας πρόσκλησης, βάσει των οποίων 

χορηγείται το δικαίωμα παροχής της λιμενικής υπηρεσίας, και των διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας επιβάλλεται, εκτός από τις κυρώσεις, 

προσαυξήσεις, τόκοι εκπρόθεσμου καταβολής που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και 

ιδίως από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

και ποινική ρήτρα με απόφαση του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου, 

εφόσον η παράβαση οφείλεται σε : 

α) Μη διατήρηση σε ισχύ του συνόλου των ελάχιστων απαιτήσεων, που απαιτούνται με την 

παρούσα Πρόσκληση για την δραστηριοποίησή του στο λιμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

δικαιώματός του παροχής λιμενικής υπηρεσίας,  

β) Μη διατήρηση σε ισχύ όλων των απαραίτητων για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας 

αδειών, καθ’ όλη τη διάρκεια του δικαιώματος παροχής, 

γ) Παροχή των λιμενικών υπηρεσιών με μη αδειοδοτημένα μέσα και με μη πιστοποιημένο 

προσωπικό, 

δ) Παροχή των λιμενικών υπηρεσιών με προσωπικό ή εξοπλισμό ή μέσα, άλλα από δηλωθέντα, 

χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική έγκριση από την ΟΛΕ ΑΕ,  

ε) Εκτέλεση των λιμενικών υπηρεσιών, κατά παράβαση των όρων της διεθνούς σύμβασης 

MARPOL 73/78 και της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

στ) Καθυστέρηση απόδοσης των δικαιωμάτων της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. πέραν των ενενήντα (90) 

ημερολογιακών ημερών. 

ζ) Ανεπαρκής παροχή υπηρεσιών ή πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών της λιμενικής 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων των παρόχων προς απόδειξη της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων, ή κατά παράβαση των όρων και απαιτήσεων του 

Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης της ΟΛΕ ΑΕ, ή κατά παράβαση των περιβαλλοντικών και 

τελωνειακών διατάξεων και των κανονισμό λειτουργίας του λιμένα.  

η) Επιλεκτική εξυπηρέτηση ή άρνηση εξυπηρέτησης πλοίου από τον πάροχο. 

θ) Μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση πλοίου, που θα προκύπτει από έγγραφη διαμαρτυρία του 

Χρήστη και αφού εξακριβωθεί το αληθές της διαμαρτυρίας. 
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2. Για τις περιπτώσεις α), β), γ), δ), ε) & στ) της παρ. 1 ανωτέρω επιβάλλεται ποινική ρήτρα, 

που κυμαίνεται, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, από χίλια ευρώ (1.000,00 €) έως 

πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για κάθε παράβαση που θα διαπιστωθεί για πρώτη φορά, σε 

περίπτωση δε υποτροπής διαπιστωθείσας εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους η ποινική 

ρήτρα διπλασιάζεται.  

Για τις περιπτώσεις ζ), η) και θ) της παρ. 1 ανωτέρω επιβάλλεται ποινική ρήτρα, ίση με το 

διπλάσιο του τέλους, που κατέβαλε κάθε πλοίο, που δεν εξυπηρετήθηκε ή εξυπηρετήθηκε 

πλημμελώς από τον συγκεκριμένο πάροχο. Σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του πλοίου από 

πλείονες παρόχους, η κύρωση επιβάλλεται σε κάθε έναν εξ αυτών. Σε περίπτωση μη 

εξυπηρέτησης του πλοίου από κανένα πάροχο, επιβάλλεται κύρωση ίση με το δεκαπλάσιο του 

τέλους, που επιμερίζεται μεταξύ των παρόχων. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινική ρήτρα 

διπλασιάζεται. 

Ως υποτροπή νοείται κάθε διαπιστωθείσα παράβαση εκ μέρους του Παρόχου, ανεξαρτήτως 

του είδους ή/και νέας κατηγοριοποίησής της.  

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής  εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους ή καθυστέρησης 

καταβολής των δικαιωμάτων της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για εννιά (9) συνεχόμενους μήνες, ανακαλείται το 

δικαίωμα παροχής λιμενικής υπηρεσίας του Παρόχου και καταγγέλλεται η σύμβασή του, μετά 

από απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΕ ΑΕ, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε ακρόαση, στην 

περίπτωση δε αυτή θα καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης υπέρ 

της ΟΛΕ ΑΕ.  

4. Σε περίπτωση απόκρυψης ή παραποίησης στοιχείων από τον Πάροχο, επί τη βάσει των 

οποίων χορηγήθηκε το δικαίωμα παροχής λιμενικής υπηρεσίας, ανακαλείται το δικαίωμα 

παροχής της λιμενικής υπηρεσίας του Παρόχου και καταγγέλλεται η σύμβασή του μετά από 

απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΕ ΑΕ, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε ακρόαση, στην 

περίπτωση δε αυτή θα καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης υπέρ 

της ΟΛΕ ΑΕ.  

5. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ή μη ορθής περιβαλλοντικά παραλαβής και διαχείρισης των 

αποβλήτων ανακαλείται το δικαίωμα παροχής της λιμενικής υπηρεσίας και επιβάλλεται ως 

κύρωση η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  
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6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών έχει, με οποιοδήποτε 

τρόπο, εκχωρηθεί από τον πάροχο σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, ή ότι αυτή εκτελείται από τρίτο 

καθ’ υποκατάσταση του παρόχου, εν όλω ή εν μέρει, ανακαλείται το δικαίωμα παροχής της 

λιμενικής υπηρεσίας και επιβάλλεται ως κύρωση η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης.  

6. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν καταβάλει την επιβληθείσα ποινική ρήτρα εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του ΔΣ του 

αναθέτοντος φορέα, η είσπραξή της θα γίνεται με μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με την επιβληθείσα ποινική ρήτρα ή με συμψηφισμό του ποσού 

εκ των τελών, που θα δικαιούται ο Πάροχος. Στην περίπτωση που γίνει μερική κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Πάροχος υποχρεούται να αναπληρώσει μέσα σε 

δεκαπέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάπτωσης του χρηματικού ποσού 

το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, άλλως ανακαλείται το δικαίωμα παροχής 

της λιμενικής υπηρεσίας και καταγγέλλεται η σύμβασή του.  

7. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της παρούσας, Πάροχος 

διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του και αποχωρήσει από το έργο, παρά την έγγραφή 

δέσμευσή του, θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

8. Η επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι ανεξάρτητη και δεν αναιρεί το δικαίωμα της ΟΛΕ 

ΑΕ να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

Οι πάροχοι υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως και δύο (2) μήνες μετά 

τη λήξη αυτής, να διατηρούν διαρκώς σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού 

διακοσίων χιλιάδων ευρώ 200.000,00€ (για την κατηγορία των υγρών αποβλήτων) και ποσού 

εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 150.000,00€ (για την κατηγορία των στερεών αποβλήτων), η 

οποία κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. Η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έναντι του 

Παρόχου. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον φορέα προς την οποία απευθύνονται και εν 

προκειμένω την Ο.Λ.Ε. Α.Ε., δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ, και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλαχτα, 

ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε  (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ετήσια, ανανεούμενη σύμφωνα με τα ακόλουθα.  

Σε περίπτωση που η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεν καλύπτει το 

σύνολο της διάρκειας της σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, ο Πάροχος υποχρεούται 

τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης, να ανανεώσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ιδίων στοιχείων και ποσού 

και να την καταθέσει στην Ο.Λ.Ε. Α.Ε, ώστε να διαθέτει πάντοτε σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης. Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής, αποτελεί αυτοτελή λόγο 
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καταγγελίας της Σύμβασης του παρόχου και ταυτοχρόνως λόγο κατάπτωσης της υφιστάμενης 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εκάστοτε πάροχο μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών 

από την λήξη της Σύμβασης, έπειτα από γραπτή συγκατάθεση της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., που θα 

βεβαιώνει ότι ο Πάροχος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταξύ Παρόχου και της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο μήνες 

μεγαλύτερος από τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, οι πάροχοι θα κληθούν να παρατείνουν 

ισόχρονα την Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης, ώστε η διάρκεια της να είναι πάντοτε κατά 

δύο μήνες μεγαλύτερη από την διάρκεια της σύμβασης, όπως τυχόν αυτή ήθελε παραταθεί. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 

Οικονομικά στοιχεία  

 

Ο εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός των λιμενικών υπηρεσιών της παρούσας που θα 

αναλάβουν να υλοποιήσουν οι πάροχοι, εκτιμάται στο ποσό των 980.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) για 

τα υγρά απόβλητα, και στο ποσό των 760.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) για τα στερεά απόβλητα, χωρίς 

αυτό να αποτελεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εγγύηση προς τους παρόχους. 

Τα ως άνω οικονομικά στοιχεία έχουν εκτιμηθεί επί της βάσης των στοιχείων των τεσσάρων (4) 

τελευταίων  οικονομικών χρήσεων (2017 - 2018 – 2019 - 2020). 

 

Η ΟΛΕ Α.Ε. δεν εγγυάται, αν και πόσα πλοία θα προσεγγίσουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

της τα επόμενα έτη, πολύ δε περισσότερο την ποσότητα και το είδος των φορτίων που θα 

διακινηθούν με αυτά. Ο κάθε πάροχος, που δεν θα αποσύρει την αίτησή του και θα υπογράψει 

σχετική σύμβαση με την ΟΛΕ ΑΕ, θα αναλάβει τον επιχειρηματικό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τις 

ποσότητες και το είδος των φορτίων που ενδέχεται να διακινηθούν αλλά και τα πλοία που θα 

τον επιλέξουν να τους παρέχει την υπηρεσία και ανεξάρτητα από το εάν θα επιλεγεί από τους 

χρήστες (πλοία) για την εξυπηρέτησή τους, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.  

 

Β)Εγκρίθηκε η διευκρίνιση και εν συνεχεία δημοσίευσή της και ανάρτησή της, επί του τρόπου 

απόδειξης της ελάχιστης απαίτησης χρηματοοικονομικής επάρκειας υποψήφιων παρόχων, 

όπως τούτη συμπεριλήφθηκε στην με αριθμό 21//352/29-12-2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση ελαχίστων απαιτήσεων δραστηριοποιούμενων παρόχων στην 

υπηρεσία διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων 

πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 

352/2017», και η οποία συμπεριλαμβάνεται στα ενσωματωμένα στις ως άνω Προσκλήσεις 

αποδεικτικά της συνδρομής των ελαχίστων απαιτήσεων έγγραφα, για την οποία θα 

προσκομίζονται τα κάτωθι: 

α) Πιστοποιημένες από ορκωτούς λογιστές οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα 

οικονομικών καταστάσεων και δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης για τα τελευταία τρία (3) έτη και ειδικότερα το συνολικό ύψος του 
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ετήσιου κύκλου εργασιών στο ειδικό αντικείμενο, πιστοποιημένη από ορκωτό λογιστή – 

ελεγκτή. 

β) Οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων για τις χρήσεις. 

γ) Οι πάροχοι πρέπει να έχουν δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) άνω του 1, και στις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2017, 2018, 2019). 

 

 

Κατόπιν δε της ανωτέρω απόφασης,  εκτίθενται κατωτέρω οι εν θέματι ελάχιστες απαιτήσεις 

δραστηριοποίησης ως εξής:



 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6,19600 ΕΛΕΥΣΙΝΑ * ΤΗΛ: 2105548351  * email: grammatia@olesa.gr* site: www.elefsisport.gr  
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2.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 

 

1.1. Για την διαχείριση των υγρών καταλοίπων πλοίων:  

• Εγκατάσταση επεξεργασίας (εργασία ανάκτησης) πετρελαιοειδών αποβλήτων, 

χωρητικότητας τουλάχιστον 10.000m3 και δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 120 

tn/ημέρα. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αδειοδοτημένη με όλες τις προβλεπόμενες εκ 

του νόμου άδειες (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Άδεια λειτουργίας, 

Τελωνειακή άδεια, Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), 

όπου θα αναγράφονται οι κωδικοί ΕΚΑ). 

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για Πράσινες Συμβάσεις η 

εγκατάσταση επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων θα λειτουργεί με τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές, καταναλώνοντας στην παραγωγική της διαδικασία μόνο τις φιλικότερες 

προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, δηλαδή είτε ανανεώσιμες πηγές, είτε ηλεκτρική είτε 

καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου. 

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του παρόχου, θα πρέπει να 

υφίσταται σύμβαση συνεργασίας, για το σύνολο των κωδικών ΕΚΑ που θα επεξεργάζονται 

σε αυτή και για όλη την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.   

• Σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων, για την αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2004. 

• Δύο (2) Δεξαμενόπλοια ή Δεξαμενοσλέπια αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα που θα 

ασχολούνται αποκλειστικά για την περισυλλογή από τα πλοία των πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, συνολικής ελάχιστης χωρητικότητας 2.000 m3, τα οποία θα είναι 

εφοδιασμένα με άδεια παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, έγγραφο 

mailto:grammatia@olesa.gr
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εθνικότητας του οικείου νηολογίου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πρωτόκολλο γενικής 

επιθεώρησης πλοίου ή πιστοποιητικό κλάσης σε ισχύ. 

• Τρία (3) κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα χωρητικότητας άνω των 18m3 που θα 

απασχολούνται αποκλειστικά με την περισυλλογή και μεταφορά των υγρών καταλοίπων 

από ξηράς, εφοδιασμένα με άδειες παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιητικά κατά ADR και ασφαλιστήρια συμβόλαια 

των οχημάτων.  

• Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα χωρητικότητας 15m3 και άνω, για την παραλαβή 

και μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.), εφοδιασμένο με άδεια 

παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, άδεια κυκλοφορίας, 

πιστοποιητικό κατά ADR και ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. 

• Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα χωρητικότητας 18m3 και άνω, για την παραλαβή 

από ξηράς των βοθρολυμάτων των πλοίων, εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. 

• Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα χωρητικότητας 15m3 και άνω για την παραλαβή 

και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας, 

πιστοποιητικό κατά ADR και ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. 

• Ένα (1) ειδικό φορτηγό αυτοκίνητο γερανοφόρο, για την μεταφορά του εξοπλισμού και 

των μέσων παραλαβής καταλοίπων, εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο και πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας του οχήματος. 

Πέραν του ως άνω εξοπλισμού θα πρέπει να διατίθενται και ο κάτωθι βοηθητικός:  

• Δεξαμενές (IBC) και βαρέλια πιστοποιημένα και κατάλληλα για την συσκευασία 

επικινδύνων αποβλήτων. 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα συλλογής και μεταφοράς δεν ανήκουν στην 

κυριότητα του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομιστούν έγγραφα που να αποδεικνύεται η 

μίσθωση/συνεργασία και η αποκλειστική χρήση αυτών καθόλη την διάρκεια της παροχής της 

υπηρεσίας. Η εν λόγω λιμενική υπηρεσία παρέχεται 24 h /7 d 

 

 

1.2. Για την διαχείριση των στερεών καταλοίπων πλοίων:  
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• Εγκατάσταση για την Διαχείριση Μη Επικινδύνων Αποβλήτων (εργασίες ανάκτησης) 

ετήσιας δυναμικότητας 12000tn/έτος (ημερήσια 45tn/ημέρα). Η εγκατάσταση θα είναι 

αδειοδοτημένη με όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες, όπως Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, Άδεια λειτουργίας, Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ), όπου θα αναγράφονται οι κωδικοί ΕΚΑ και οι εργασίες διαχείρισης. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Στρατηγικής για πράσινες συμβάσεις, η εγκατάσταση 

επεξεργασίας των αποβλήτων θα λειτουργεί με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, δίνοντας 

προτεραιότητα σε μεθόδους διαχείρισης, αξιοποίησης, έναντι μεθόδων διάθεσης. 

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του παρόχου, θα πρέπει να 

υφίσταται σύμβαση συνεργασίας, για το σύνολο των κωδικών ΕΚΑ που θα επεξεργάζονται σε 

αυτή και για όλη την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

• Τρεις (3) ειδικής μεταλλικής κατασκευής αυτοκινούμενες πλωτές φορτηγίδες 

χωρητικότητας άνω των 25m3 εκάστη, για την παραλαβή στερεών καταλοίπων από θαλάσσης, 

οι οποίες θα είναι εφοδιασμένες με βεβαιώσεις για την συλλογή και μεταφορά στερεών 

αποβλήτων πλοίων, έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και 

πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης πλοίου σε ισχύ.  

• Τρεις (3) ειδικής μεταλλικής κατασκευής ρυμουλκούμενες φορτηγίδες χωρητικότητας 

άνω των 60m3, για την παραλαβή στερεών καταλοίπων από θαλάσσης, οι οποίες θα είναι 

εφοδιασμένες με βεβαιώσεις για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων πλοίων, 

έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πρωτόκολλο γενικής 

επιθεώρησης πλοίου σε ισχύ. 

• Δύο (2) απορριμματοφόρα αυτοκίνητα με συμπιεστή απορριμμάτων, χωρητικότητας 

10m3 και άνω για απορρίμματα, ένα (1) εκ των οποίων θα φέρει σύστημα πλύσης κάδων, 

εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.   

• Ένα (1) ειδικό φορτηγό αυτοκίνητο, ανατρεπόμενο, με αμάξωμα χωρητικότητας άνω των 

20m3, με σύστημα αυτοφόρτωσης (αρπάγη), για αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, 

εφοδιασμένo με άδεια κυκλοφορίας. 

• Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα για τη φόρτωση και μεταφορά κάδων 

containers των 10m3, εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.   

• Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα για τη φόρτωση και μεταφορά κάδων 

containers  των 20 & 30m3, εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.   
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• Ένα (1) ειδικό μηχάνημα έργου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την καθαριότητα του 

χερσαίου χώρου (yard area), σε περίπτωση που το πλοίο εναποθέσει τα απορρίμματα του 

επάνω σε αυτό το χώρο, εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας.  

• Ένα (1) φορτηγό ψυγείο, αδειοδοτημένο, με άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά 

Ζωικών Υποπροϊόντων Κατηγορίας 1,2,3, εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και σχετική 

έγκριση.  

• Ένα (1) φορτηγό ψυγείο, αδειοδοτημένο, με άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά των 

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και σχετική έγκριση..  

• Είκοσι (20) κάδους containers χωρητικότητας 10m3 για την παραλαβή των στερεών 

καταλοίπων. 

• Δέκα (10) κάδους containers χωρητικότητας των 20m3 για την παραλαβή των στερεών 

καταλοίπων. 

• Δέκα (10) κάδους containers χωρητικότητας των 30m3 για την παραλαβή των στερεών 

καταλοίπων. 

• Τριάντα (30) κάδους απορριμμάτων των 1100lt για την παραλαβή απορριμμάτων 

Πέραν του ως άνω εξοπλισμού θα πρέπει να διατίθενται και ο κάτωθι βοηθητικός: 

• Σάκους και βαρέλια πιστοποιημένα και κατάλληλα για την συσκευασία επικινδύνων 

αποβλήτων  

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα συλλογής και μεταφοράς δεν ανήκουν στην 

κυριότητα του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομισθούν έγγραφα που να αποδεικνύεται η 

μίσθωση/συνεργασία και η αποκλειστική χρήση αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής της 

υπηρεσίας.  

Η εν λόγω λιμενική υπηρεσία παρέχεται 24h/7days.  

 

 

 

2. Απαιτούμενο προσωπικό  
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Για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας, θα πρέπει ο πάροχος να 

διαθέτει έμπειρο προσωπικό, το οποίο θα απαρτίζεται από τους κάτωθι, για κάθε κατηγορία 

καταλοίπου:  

• Ένα (1) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγο ή Χημικό 

• Δύο (2) άτομα συντονιστές εργασιών (operation managers) 

• Δύο (2) επόπτες έργου  

• Έναν (1) τεχνικό ασφαλείας 

• Ένα (1) Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)Για την 

εξασφάλιση της ποιότητας, της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, την 

εποπτεία, την συλλογή δεδομένων, την διευθέτηση εγγράφων, την αναγνώριση / 

χαρακτηρισμό των προς παράδοση αποβλήτων και γενικά για την ορθή εκτέλεση της εν 

λόγω λιμενικής υπηρεσίας, ο πάροχος θα πρέπει να διαθέτει το ως άνω προσωπικό, 

έχοντας την κατάλληλη εμπειρία και τυχόν πτυχία / εγκρίσεις, όπου αυτό απαιτείται. 

• Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει και το απαιτούμενο προσωπικό υποστήριξης (οδηγούς, 

εργάτες, χειριστές, πλήρωμα πλωτών μέσων, κλπ) το οποίο θα έχει τις κατάλληλες 

πιστοποιήσεις, όπου απαιτείται. 

3. Ο υποψήφιος πάροχος, για αμφότερες τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων 

πλοίων (υγρών ή στερεών) πρέπει:  

- να ασκεί επαγγελματικά την δραστηριότητα της παροχής λιμενικών υπηρεσιών συλλογής 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων  

- να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ 

αριθ. οικ. 4394/4026/2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

- να διαθέτει κατάλληλη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την εν λόγω διαδικασία 

σύναψης σύμβασης και να αποδείξει αυτήν προσκομίζοντας γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, 

ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη 

Αστικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης 
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-Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την απαίτηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

θα προσκομίζονται τα κάτωθι: 

 α) Πιστοποιημένες από ορκωτούς λογιστές οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα 

οικονομικών καταστάσεων και δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης για τα τελευταία τρία (3) έτη και ειδικότερα το συνολικό ύψος του 

ετήσιου κύκλου εργασιών στο ειδικό αντικείμενο, πιστοποιημένη από ορκωτό λογιστή – 

ελεγκτή. 

β) Οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων για τις χρήσεις. 

γ) Οι πάροχοι πρέπει να έχουν δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) άνω του 1, και στις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2017, 2018, 2019). 

- κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχει εκτελέσει ή και να εκτελεί αδιάλειπτα 

συμβάσεις παροχής συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, δηλαδή συλλογής, 

μεταφοράς και νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 

πλοίων σε λιμένες, οι οποίοι εμφανίζουν έκαστος τουλάχιστον αντίστοιχο κύκλο εργασιών, με 

την προς ανάθεση υπηρεσία στο ειδικό αντικείμενο εργασιών για το οποίο υποβάλλει 

προσφορά, αντίστοιχη κίνηση με τον λιμένα της Ελευσίνας ως προς τις αφίξεις, τις κατηγορίες, 

τον αριθμό των παραλαβών με τα αντίστοιχα συλλεκτικά μέσα εξυπηρέτησης, την χωρητικότητα 

των εξυπηρετούμενων πλοίων και τις ποσότητες κατ’ είδος των αποβλήτων πλοίων, 

συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του ΦΔΛ, αποδεικτικά στοιχεία κωδικών και 

ποσοτήτων αποβλήτων από το ΗΜΑ καθώς και βεβαιώσεις των ΦΔΛ, από τα οποία να 

προκύπτει ο αριθμός και το είδος των πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμένα, ο αριθμός των 

πλοίων που παρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου και οι ποσότητες των 

παραληφθέντων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 

- να διαθέτει τα μέσα και εξοπλισμό, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφ. Ι υπό τον τίτλο 

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες, πιστοποιητικά και 

ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου αυτό απαιτείται  
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- να διαθέτει το ελάχιστο απαιτούμενο επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό καθώς και το 

προσωπικό υποστήριξης, όπως παρουσιάζεται στο κεφ. 2. υπό τον τίτλο Απαιτούμενο 

Προσωπικό  

Το επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε εργασίες παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου σε 

υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου 

- να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, ανάλογα με το είδος εργασιών : 

(i) συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων 

(ii) συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 

(iii) συλλογής και μεταφοράς ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

- να διαθέτει συμβάσεις ή βεβαιώσεις συνεργασίας με όλους τους νόμιμους τελικούς αποδέκτες 

των αποβλήτων 

 

4. Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα : 

(i)  ISO 14001 και EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ) ή ισοδύναμο, στο οποίο να 

αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο εργασιών 

(ii) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο εργασιών 

(iii)  OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο 

εργασιών 

(iv) ISO 16304:2013 ή ισοδύναμο, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο εργασιών 

(v)  Σύμβαση ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με εγνωσμένου κύρους 

ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους 

ασφαλιστικούς κινδύνους:  

1. Όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης προς τρίτους  

1.1 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 100.000,00  
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1.2 Υλικές ζημιές ΕΥΡΩ 750.000,00  

1.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 2.000.000,00  

2. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, την πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη/εργολάβου, κατ’ άρθρα 

657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα ακόλουθα υπό-όρια 

αποζημιώσεως  

2.1 Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο ΕΥΡΩ75.000,00  

2.2 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 150.000,00  

2.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 150.000,00  

Επίσης, θα δηλώνει ότι θα μεριμνήσει ώστε ο Ο.Λ.Ε. να αναφέρεται ως επιπρόσθετος 

ασφαλισμένος, για την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου δυνάμει της παρούσης συμβάσεως, 

σε όλες τις προαναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις που θα συναφθούν από τον ίδιο κατά τη 

διάρκεια και στο πλαίσιο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του Ο.Λ.Ε. θα 

θεωρούνται τρίτοι ως προς τη σύμβαση ασφάλισης.  

Τέλος, θα δηλώνει ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων τον Ο.Λ.Ε και τους εργαζομένους του από και 

έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημιάς σε περιουσία τρίτων ή λόγω 

σωματικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου ή και των δύο, οι 

οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας και με την 

προϋπόθεση ότι η ως άνω αναφερόμενη ζημιά ή σωματική βλάβη προκλήθηκε από σφάλμα 

του Αναδόχου. 

 

Διευκρινίζεται ότι η απόδειξη της πλήρωσης της συνδρομής των ως άνω ελαχίστων 

απαιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους όρους της 

Εγκριθείσας Πρόσκλησης Δραστηριοποίησης. 

 

   Για την εταιρεία Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 
                Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

    Απόστολος  Καμαρινάκης 
                         Υποναύαρχος ΛΣ (εα) – Πολιτικός Μηχανικός 
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