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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Η ΟΛΕ ΑΕ, σε εκτέλεση της με αριθμό 21/352/29-12-2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της και σε συνέχεια του με αριθμό πρωτ 12112/30-12-2020 Πρακτικού Ανάρτησης, 
γνωστοποιεί και ανακοινώνει τις εγκριθείσες 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 
κατά τον ΕΚ 352/2017, οι οποίες έχουν ως κατωτέρω: 
 

1. 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. 
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• 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 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:  

• 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.   



• 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  

 

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 

- 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  

- 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  

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. 
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