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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ 359ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 31-03-2021 
 
Στην Ελευσίνα την 31η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθαν μέσω 
τηλεδιάσκεψης, σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., 
στην 359η  τακτική συνεδρίαση, με  θέματα  Η.Δ.: 
………………………………………………………………………………………………….. 
7.  Παράταση α)της από 30-3-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής 
στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας μεταξύ της ΟΛΕ ΑΕ και της 
εταιρείας «ANTIPOLLUTION ΑNΕ» και β) της από 30-3-2015 σύμβασης υποδοχής 
υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας μεταξύ της ΟΛΕ ΑΕ και της 
εταιρείας HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ» χρονικής διάρκειας μέχρι 31-
12-2021. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Κουμπέτσος Γεώργιος-

Πρόεδρος Δ.Σ, Καμαρινάκης Απόστολος-Διευθύνων Σύμβουλος, Γεωργιάδης 

Ιωάννης, Κατσογιάννης Χρήστος, Φιριππής Νικόλαος και Χρήστου Κωνσταντίνος. 

Σημ. Η εκ των μελών κα. Καλλιανού Άννα- Μαρία παρίσταται  στη Συνεδρίαση με 

ηλεκτρονική ψήφο. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Νομικοί Σύμβουλοι του 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κ. Αικατερίνη-Ιωάννα Σταμπόλα και κ. Άννα Πανάγου  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας του Δ.Σ., κ. Κυριαζή Νεκταρία. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., 

κος Κουμπέτσος Γεώργιος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δ.Σ 

εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: 

«Παράταση α)της από 30-3-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ευκολιών 
υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας μεταξύ της 
ΟΛΕ ΑΕ και της εταιρείας «ANTIPOLLUTION ΑNΕ» και β) της από 30-3-2015 
σύμβασης υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας 
μεταξύ της ΟΛΕ ΑΕ και της εταιρείας HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER 
ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ» χρονικής διάρκειας μέχρι 31-12-2021.» 
 
O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κ. Απόστολος Καμαρινάκης, θέτει 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:  
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Σας γνωρίζω ότι οι συναφθείσες ως άνω συμβάσεις πενταετούς διάρκειας, οι οποίες 

παρατάθηκαν νομίμως για ένα ακόμη έτος δυνάμει της με αριθμό 5//334/31-3-2020 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΕ ΑΕ κατ΄εφαρμογή του σχετικώς 

προβλεπόμενου σε αυτές συμβατικού όρου,  λήγουν την 30-4-2020.  

Περαιτέρω δε, έως σήμερα, καίτοι η ΟΛΕ ΑΕ έχει εκκινήσει την διαδικασία εφαρμογής του 

Κανονισμού ΕΚ 352/2017 ήδη από την 29-12-2020 οπότε και δημοσίευσε τις ελάχιστες 

απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι να δραστηριοποιηθούν στην υπηρεσία 

της διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων 

πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες δικαιοδοσίας της ΟΛΕ ΑΕ οικονομικοί φορείς δεν 

έχει ολοκληρωθεί η σύναψη συμβάσεων με οικονομικούς φορείς, η πρόσκληση 

δραστηριοποίησης των οποίων εγκρίθηκε με την με αριθμό 3//357/26-2-2021 απόφαση 

του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ. 

Υπό αυτά τα δεδομένα ετέθη σχετικό ερώτημα προς το γραφείο νομικής υποστήριξης της 

ΟΛΕ ΑΕ σχετικά με την δυνατότητα παράτασης των ανωτέρω συμβάσεων, η γνώμη του 

οποίου έχει ως εξής: 

«Προς: Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ» 

Υπόψιν κ.Διευθύνοντος Συμβούλου 

Πειραιάς, 24-3-2021 

Θέμα: Παράταση συμβάσεων με αντικείμενο την διαχείριση και απομάκρυνση υγρών και 

στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες 

δικαιοδοσίας της ΟΛΕ ΑΕ. 

Αξιότιμε κ.Διευθύνοντα, 

Ετέθη υπόψιν μας το  ερώτημα σχετικά με την δυνατότητα της ΟΛΕ ΑΕ να παρατείνει α) 

την από 30-3-2015 σύμβαση παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών 

αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας μεταξύ της ΟΛΕ ΑΕ και της εταιρείας 

«ANTIPOLLUTION ΑNΕ» νυν «ANTIPOLLUTION MANE»και β) την από 30-3-2015 

σύμβαση υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας μεταξύ της 

ΟΛΕ ΑΕ και της εταιρείας «HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ANΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ», οι 

οποίες λήγουν 30-04-2021 (δεδομένου του χρόνου εγκατάστασης των αναδόχων 

εταιρειών), μέχρι την 31-12-2021. 
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Ελήφθησαν δε υπόψιν τα κάτωθι: 

1.Οι όροι των εν λόγω συμβάσεων και το γεγονός ότι επίκειται λήξη της διάρκειας αυτών 

την 30-4-2021. 

2.Το περιεχόμενο της με αριθμό 21//352/29-12-2020 απόφασης του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ, υπό 

τον τίτλο «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». 

3.Το περιεχόμενο της με αριθμό 3//357/26-2-2021 απόφασης του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ υπό 

τον τίτλο  «Έγκριση όρων Πρόσκλησης 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, β) έγκριση της διευκρίνισης και εν συνεχεία δημοσίευσης και 

ανάρτησης, του τρόπου απόδειξης της ελάχιστης απαίτησης χρηματοοικονομικής 

επάρκειας υποψήφιων παρόχων, σε συνέχεια της με αριθμό 21//352/29-12-2020 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.» 

4.Την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 4770/2021 υπό τον τίτλο «Ανανέωση συμβάσεων 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 

φορτίου - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4676/2020»κατά την οποία «Στο άρθρο 60 

του ν. 4676/2020 (Α` 67) προστίθεται παρ. 2, η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, 

ο τίτλος συμπληρώνεται και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 60 Κατάργηση 

του άρθρου 105 του ν. 4504/2017 - Ανανέωση συμβάσεων λιμενικών υπηρεσιών 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου 1. Το άρθρο 105 

του ν. 4504/2017 (Α` 184), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 48 

του ν. 4597/2019 (Α` 35), καταργείται. 2. Για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, οι 

φορείς διαχείρισης λιμένων, των οποίων οι συμβάσεις λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 

και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου έχουν λήξει κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, δύνανται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, κατά 

παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης, να προβούν σε ανανέωση έως τις 31.12.2021, υπό 

την προϋπόθεση έως τις 31.03.2021 να έχουν εκκινήσει οι προβλεπόμενες στον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης Φεβρουαρίου 2017 και στην εθνική νομοθεσία διαδικασίες για την παροχή της 

εν λόγω υπηρεσίας.» 
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Ενόψει αυτών, η άποψή μας είναι ότι η ΟΛΕ ΑΕ έχοντας εκκινήσει την εφαρμογή του 

Κανονισμού ΕΚ 352/2017 ήδη από την 29-12-2020 οπότε και δημοσίευσε τις ελάχιστες 

απαιτήσεις δραστηριοποίησης παρόχων για την ανωτέρω λιμενική υπηρεσία, προέβη δε 

ήδη από την 26-2-2021 στην δημοσίευση των όρων παροχής της εν λόγω υπηρεσίας από 

τους υποψήφιους να δραστηριοποιηθούν οικονομικούς φορείς, νομιμοποιείται να προβεί 

στην παράταση των ως άνω συμβάσεων που έχουν λήξει και τελούν σε νόμιμη παράταση 

δυνάμει σχετικώς προβλεπόμενου όρου, με διάρκεια αυτής έως την 31-12-2021, 

πληρουμένων των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 25 Ν.4770/2021. 

Στην σχετική απόφαση που θα λάβει το αρμόδιο όργανο αναφορικά με την παράταση 

δύναται να συμπεριληφθεί ως όρος, το δικαίωμα της ΟΛΕ ΑΕ να προβεί μονομερώς και 

κατά την διακριτική της ευχέρεια στην πρόωρη λύση, αζημίως, των ανωτέρω συμβάσεων. 

Μετά τιμής, 

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

Ενόψει αυτών, της ανάγκης εξασφάλισης της αδιαλείπτου παροχής της ως άνω 

υπηρεσίας αλλά και της ρητής νομοθετικής πρόβλεψης της δυνατότητας παράτασης των 

συναφούς αντικειμένου συμβάσεων, η οποία προβλέπεται με το άρθρο 25 του 

Ν.4770/2021, και του γεγονότος ότι αμφότεροι οι ανάδοχοι έχουν ερωτηθεί και έχουν 

εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη τους για την παράταση των συμβάσεών τους, εισηγούμαι: 

Τη λήψη ομόφωνης απόφασης για την παράταση α)της από 30-3-2015 σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων 

συναφθείσας μεταξύ της ΟΛΕ ΑΕ και της εταιρείας «ANTIPOLLUTION ΑNΕ» και β) της 

από 30-3-2015 σύμβασης υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων 

συναφθείσας μεταξύ της ΟΛΕ ΑΕ και της εταιρείας «HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ», διάρκειας από την 1-5-2021 έως την 31-12-2021 με πρόβλεψη όρου στο 

σχετικό παράρτημα που θα υπογραφεί ότι η ΟΛΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης 

λύσης τους και αζημίως υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσής 

τους προ 15 ημερών. 

              

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω εισήγηση 

του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση,  
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                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την παράταση α)της από 30-3-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ευκολιών 

υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας μεταξύ της ΟΛΕ 

ΑΕ και της εταιρείας «ANTIPOLLUTION ΑNΕ» και β) της από 30-3-2015 σύμβασης 

υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων συναφθείσας μεταξύ της ΟΛΕ ΑΕ 

και της εταιρείας «HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ», διάρκειας από 

την 1-5-2021 έως την 31-12-2021 με πρόβλεψη όρου στο σχετικό παράρτημα που θα 

υπογραφεί ότι η ΟΛΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης λύσης τους και αζημίως υπό την 

προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσής τους προ 15 ημερών. 

 
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 

 

Κουμπέτσος Γεώργιος 
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