ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

Πρόσκληση Εγγραφής
σε
Μητρώο Παρόχων
Παραλαβής – Διαχείρισης
Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων
που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Πίνακας περιεχομένων
II.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................. Error! Bookmark not defined.
II.1

Κατηγορίες αποβλήτων ............................................................................................... 3

II.2

Τέλη ............................................................................................................................. 5

II.3

Αίτηση & προσκομιζόμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/συμβόλαια ..................... 6

II.4

Εγγυήσεις ..................................................................................................................... 7

II.5

Aστική ευθύνη ............................................................................................................. 7

II.6

Τήρηση σχεδίου παραλαβής–διαχείρισης αποβλήτων & καταλοίπων φορτίου πλοίων
7

II.7

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ........................................................................................... 8

II.8

Άδειες συλλογής–μεταφοράς υγρών αποβλήτων ........................................................ 8

II.9

Πιστοποιήσεις Συμμόρφωσης με Πρότυπα ................................................................. 9

II.10

ι ο ς

Απαιτήσεις ............................................................................................................... 9

2 0 0 9

1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
Η «Οργανισμός Λιμένος ΚΕΡΚΎΡΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) έχοντας
υπόψη:
1.

2.
3.

4.

5.

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.ΚΕ. Α.Ε.
Τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V & VI, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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.
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).
Το εκάστοτε/εφαρμοζόμενο «Σχέδιο Παραλαβής - Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων
Φορτίου Πλοίων Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ», για τα πλοία που καταπλέουν στις λιμενικές
εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
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Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
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 αίτηση εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο παρόχων της
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή ευθύνης της
τελευταίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες
οιασδήποτε μορφής.

I.1 Κατηγορίες αποβλήτων
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην παραλαβή – διαχείριση υγρών αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου πλοίων, ανά Παράρτημα της ΔΣ MARPOL 73/78 και Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚωδικόςΕΚΑ Περιγραφή

Υγρά/Στερεά

08 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανιών

ΥΓΡΑ

08 04

απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών ΣΤΕΡΕΑ;
(περιλαμβάνονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα)
ΥΓΡΑ

09 01

απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία

10 01

απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς ΣΤΕΡΕΑ;
καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)
ΥΓΡΑ

13 01

απόβλήτα υδραυλικών ελαίων

ΥΓΡΑ

13 01 05*

μη χλωριωμένα γαλακτώματα

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 01 10*

μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 01 11*

συνθετικά υδραυλικά έλαια

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 01 12*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 01 13*

άλλα υδραυλικά έλαια

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 02

απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης

ΥΓΡΑ

13 02 05*

μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με ΥΓΡΑ;
βάση τα ορυκτά
ΕΛΑΙΑ

13 02 06*

συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης

13 02 07*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & ΥΓΡΑ;
λίπανσης
ΕΛΑΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ;
ΥΓΡΑ

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚωδικόςΕΚΑ Περιγραφή

Υγρά/Στερεά

13 02 08*

άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 03

απόβλητα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας

ΣΤΕΡΕΑ;
ΥΓΡΑ

13 03 07*

μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ΥΓΡΑ;
ορυκτά
ΕΛΑΙΑ

13 03 08*

συνθετικά έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 03 09*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 03 10*

άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 04

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων

ΣΤΕΡΕΑ;
ΥΓΡΑ

13 04 01*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοϊας

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 04 02*

έλαια από εκρέουσες αποχετεύσεις

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 04 03*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοϊας

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 05

Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου νερού

ΣΤΕΡΕΑ;
ΥΓΡΑ

13 05 02*

λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού

ΥΓΡΑ

13 05 03*

λάσπες υποδοχέα

ΥΓΡΑ

13 05 06*

έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού

ΥΓΡΑ;
ΕΛΑΙΑ

13 05 07*

ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού

ΥΓΡΑ

13 05 08*

μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολλειμμάτων και διαχωριστές ΥΓΡΑ
ελαίου / νερού

13 07 01*

καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

ΥΓΡΑ

13 07 02*

βενζίνη

ΥΓΡΑ

13 08

απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως

ΥΓΡΑ

13 08 99*

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

ΥΓΡΑ

14 06

απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ΣΤΕΡΕΑ;
ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά
ΥΓΡΑ

15 02

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και ΣΤΕΡΕΑ;
προστατευτικός ρουχισμός
ΥΓΡΑ

16 01

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα ΣΤΕΡΕΑ;
μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και ΥΓΡΑ
απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους
και από τη συντήρηση οχημάτων
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚωδικόςΕΚΑ Περιγραφή

Υγρά/Στερεά

16 03

διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα

ΣΤΕΡΕΑ;
ΥΓΡΑ

16 06

Μπαταρίες και συσσωρευτές

ΣΤΕΡΕΑ;
ΥΓΡΑ

16 07

απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης ΣΤΕΡΕΑ;
καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)
ΥΓΡΑ

16 07 08*

απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

18 01

απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ΣΤΕΡΕΑ;
ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους
ΥΓΡΑ

19 02 05*

Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ΥΓΡΑ
ουσίες

19 02 07*

Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό

ΥΓΡΑ

20 03 04

Λάσπη σηπτικής δεξαμενής

ΥΓΡΑ

ΣΤΕΡΕΑ;
ΥΓΡΑ

I.2 Τέλη
Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017, αντίστοιχα τέλη λιμενικών υπηρεσιών &
λιμενικών υποδομών (άρθρα 12 & 13) θα βεβαιώνονται/εισπράττονται, κατά τα
αναφερόμενα παρακάτω:
 Τα τέλη (λιμενικών υπηρεσιών & λιμενικών υποδομών) εισπράττονται από την
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., δια ενεργειών των αρμοδίων Υπηρεσιών της, με τους όρους και τις
διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και τις ισχύουσες
κανονιστικές και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις, που έχουν υιοθετηθεί με Αποφάσεις της
Διοίκησής της.
 Τα σχετικώς καθορισθέντα τέλη, εξακολουθούν να ισχύουν, έως και την ολοκλήρωση
των προβλεπόμενων, επί του εν λόγω Κανονισμού (άρθρα 13 & 15) και της εθνικής
νομοθεσίας (Ν.3429/2005), διαδικασιών, δεδομένης της συμβατότητάς τους με τα
οριζόμενα
στην
εθνική
νομοθεσία
και
της
προσήκουσας
δημοσιοποίησης/δημοσίευσής τους. Τυχόν εγκεκριμένη αρμοδίως, διαφοροποίηση
των τελών αναφοράς επικαιροποιεί/διαφοροποιεί ανάλογα τα προαναφερόμενα.
 Επί των εκδοθέντων παραστατικών τα τέλη υποδομών και τα τέλη λιμενικών
υπηρεσιών αναφέρονται διακριτά επί του ιδίου παραστατικού και με διαφορετικούς
Κ.Α.Ε.
 Σε μηνιαία βάση διενεργείται αντίστοιχη εκκαθάριση και απόδοση μόνον των
εισπραχθέντων τελών λιμενικών υπηρεσιών, στους δικαιούχους παρόχους των εν
λόγω λιμενικών υπηρεσιών, ενώ, επίσης σε μηνιαία βάση, εκκαθαρίζονται διακριτά
και συγκεντρωτικά και αποδίδονται τυχόν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις
παρελθουσών βεβαιωμένων αντίστοιχων οφειλών, έναντι των δικαιούχων παρόχων
των εν λόγω λιμενικών υπηρεσιών. Στην τελευταία περίπτωση η εκκαθάριση γίνεται
βάσει των πραγματικών εισπράξεων, απαλλαγμένη από τυχόν σχετικά τέλη,
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δικαιώματα κ.λ.π. φορέων που αναλαμβάνουν την είσπραξη των εν λόγω
οφειλών/ποσών, για λογαριασμό της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
 Η διασφάλιση της ύπαρξης ανταγωνιστικής σχέσης μεταξύ των παρόχων των εν λόγω
λιμενικών υπηρεσιών καθίσταται εφικτή με τη χορήγηση έκπτωσης στους
αντίστοιχους χρήστες, η οποία θα υπολογίζεται επί των τελών λιμενικών υπηρεσιών
και μόνον, ενώ διαδικαστικά θα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να ακολουθούνται τα
σχετικώς οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί συναλλαγών.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως το σύνολο των αναφερομένων στην ενότητα ΙΙ.2 (Τέλη), της παρούσας
πρόσκλησης και ότι θα συμμορφώνεται διαρκώς με αυτά, όπως αυτά θα
διαφοροποιηθούν/επικαιροποιηθούν.

I.3 Αίτηση & προσκομιζόμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/συμβόλαια
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., θα
πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν απαραίτητα τα ακόλουθα:
 Αίτηση (πρωτότυπη) εγγραφής, περιέχουσα τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, με
επισυναπτόμενα
τα
πλήρη
στοιχεία
της
επιχείρησης,
όπως
έχουν
δηλωθεί/καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτής.
 Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης περί
ρητής, πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των αναφερομένων στην
ενότητα ΙΙ.2 (Τέλη), της παρούσας πρόσκλησης, προβλέψεων και ότι θα
συμμορφώνεται διαρκώς με αυτά, όπως αυτά θα διαφοροποιηθούν/επικαιροποιηθούν
εκάστοτε.
 Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης περί
πλήρους συμμόρφωσής της με το εκάστοτε εγκεκριμένο/ισχύον σχέδιο παραλαβής
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., καθώς και τα
σχετικώς αναφερόμενα (ως επισυναπτόμενα της υπεύθυνης δήλωσης) επί της παρ.
II.6, της παρούσας.
 Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί
συμμόρφωσής του, με τις απαιτήσεις της παρ. II.10, της παρούσας, καθώς και
φωτοτυπίες των αποδεικτικών εγγράφων της επαγγελματικής του επάρκειας και της
κατοχής του εξοπλισμού, όπως αυτά αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.
 Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί
ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των διαληφθεισομένων στην Απόφαση του Δ.Σ
της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. περί ορισμού ελάχιστων απαιτήσεων, που θα ακολουθήσει την
διαβούλευση
 Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί
αναγνώρισης του ανεύθυνου της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. έναντι αστικής φύσεως απαιτήσεων
οιουδήποτε, που δυνητικά θα προκύψουν, ως απόρροια της παροχής των εν λόγω
υπηρεσιών από την πρώτη στους χώρους ευθύνης της δεύτερης.
 Τις Άδειες που αναφέρονται στην παρ. II.8, της παρούσας, σε φωτοαντίγραφα.
 Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. II.9, της παρούσας, σε φωτοαντίγραφα.
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Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης και υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης περί απαλλαγής της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και των
εργαζομένων της από οιαδήποτε αστική ευθύνη, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. II.7,
της παρούσας.
Την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παρ. II.4, της παρούσας.

I.4 Εγγυήσεις
Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., θα πρέπει
προηγουμένως να προσκομίσουν απαραίτητα εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου, για τη
νόμιμη λειτουργία του στην Ελλάδα, τραπεζικού ιδρύματος, ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000€), η οποία θα λειτουργεί ως εγγύηση ορθής εκτέλεσης του συνόλου των σχετικών
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία. Η εν λόγω εγγύηση θα καταπίπτει
μερικά ή συνολικά, έπειτα από οιαδήποτε διαπιστωμένη αρμοδίως, σχετική παραβίαση και με
Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. Η εν λόγω εγγύηση θα επιστρέφεται στις επιχειρήσεις
που διαγράφονται από το Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. εν όλω ή εν μέρει, εφόσον δεν
έχουν καταπέσει ολικά, ένα εξάμηνο έπειτα από την ημερομηνία διαγραφής.

I.5 Aστική ευθύνη
Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., θα κατέχουν την
αποκλειστική αστική ευθύνη για την ορθή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και για
οιαδήποτε ζημία επέλθει από πράξεις ή παραλείψεις εντεταλμένου υπαλλήλου/οργάνου
αυτών, έναντι οιουδήποτε υφίσταται βλάβη, μεταξύ των οποίων και της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

I.6 Τήρηση σχεδίου παραλαβής–διαχείρισης αποβλήτων & καταλοίπων
φορτίου πλοίων
Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αναλαμβάνουν
τη σαφή και απαρέγκλιτη υποχρέωση να πληρούν και να συμμορφώνονται απολύτως και
διαρκώς με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος/εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλουν Τεχνική
Έκθεση περιγραφής των εργασιών παραλαβής – διαχείρισης όλων των στερεών αποβλήτων
και καταλοίπων φορτίου πλοίων (που περιλαμβάνονται στην παρ. ΙI.1, της παρούσας), θα
αναφέρεται λεπτομερώς ο ρόλος του επιστημονικού και συντονιστικού προσωπικού που θα
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών, απ’ όπου θα
δικαιολογείται ο αριθμός, ο ρόλος ανά ειδικότητα και θα τεκμηριώνεται η επάρκειά του.
Προς τούτο θα υπάρχει συνημμένο και οργανόγραμμα και για όσους αναφέρονται παραπάνω,
βιογραφικό σημείωμα. Στην Τεχνική Έκθεση επίσης θα αναφέρονται και θα επισυνάπτονται
οι συμβάσεις του υποψηφίου για νόμιμη διάθεση των αποβλήτων-καταλοίπων σε τελικούς
αποδέκτες, οι συμβάσεις ή δηλώσεις συνεργασίας με τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης και οι κατά περίπτωση απαραίτητες άδειες του τελικού αποδέκτη, λαμβανομένων
υπόψη και των οριζόμενων στο Ν. 2939/2001 (Α΄ 179).
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I.7 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων, υποχρεούνται στην προηγούμενη
προσκόμιση και διατήρηση σε ισχύ εφεξής και για όσο διατηρούν την ιδιότητα της
εγγεγραμμένης στο εν λόγω Μητρώο παρόχων, επιχείρησης, ασφαλιστηρίου συμβολαίου
γενικής αστικής ευθύνης, με νομίμως λειτουργούσα/δραστηριοποιούμενη στην Ελλάδα,
ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους
ασφαλιστικούς κινδύνους:
1. Αστική ευθύνη για απώλεια/ζημιά που θα προκύψει σε φορτίο, εξοπλισμό, περιουσιακό
στοιχείο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ή συναλλασσόμενου, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και
τυχόν αποθετικής ζημίας.
2. Οικονομική ζημιά που θα προκληθεί από την αθέτηση κάλυψης των υποχρεώσεων σε
εργασίες παραλαβής – διαχείρισης στερεών αποβλήτων, είτε αυτή οφείλεται στο
προσωπικό του παρόχου, είτε σε υποδομές-εξοπλισμό του, είτε σε τρίτο (στο βαθμό που
ευθύνεται ο Πάροχος).
3. Θάνατο ή τραυματισμό προσωπικού της επιχείρησης ή/και της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ή/και
συναλλασσόμενου.
4. Καταβολή προστίμων, φόρων, δασμών και άλλων κυρώσεων που θα προκύπτουν από
παραβίαση των ακόλουθων κανονισμών:
 Ασφάλεια στην εργασία.
 Ρύπανση περιβάλλοντος.
5. Έξοδα που θα προκύψουν από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Δαπάνη για τη διερεύνηση ενός ατυχήματος που μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλιστική
απαίτηση.
 Καραντίνα και απολύμανση που δεν συμβαίνουν σε συνήθη πορεία των εργασιών.
 Ανάσυρση ναυαγίων σε περιπτώσεις ατυχήματος.
 Κόστος απορρύπανσης.
6. Αστική ευθύνη για απώλεια/ζημιά που θα προκληθεί σε οιονδήποτε από τη λειτουργία του
Η/Μ εξοπλισμού του παρόχου.
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον:
 €2.000.000 για τους κινδύνους 1, 3, 4, 5 & 6.
 €500.000 για τον κίνδυνο 2
Η απαλλαγή για κάθε κίνδυνο να μην ξεπερνάει το ποσό των € 1.000,00.
Τέλος, θα δηλώνουν εγγράφως ότι απαλλάσσουν, έναντι τρίτων, την Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και τους
εργαζομένους της από οιαδήποτε αξίωση αστικής ευθύνης.

I.8 Άδειες συλλογής–μεταφοράς υγρών αποβλήτων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι οι ίδιοι κάτοχοι των παρακάτω:
1. Άδεια λειτουργίας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης επεξεργασίαςδιαχωρισμού και διάθεσης πετρελαιοειδών αποβλήτων ή έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία
με χερσαία ευκολία υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων ή πλωτό διαχωριστήρα.
2. Άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων
(συμπεριλαμβανομένου ΠΓΕ, εγγράφου εθνικότητας και πιστοποιητικού
καταμέτρησης).
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3. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων, τουλάχιστον για τους
κωδικούς ΕΚΑ της § ΙΙ.1.
4. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων.
5. Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του
ΥΠΕΝ.
6. Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, τουλάχιστον για τους
κωδικούς ΕΚΑ της § ΙΙ.1.
7. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, τουλάχιστον για τους
κωδικούς ΕΚΑ της § ΙΙ.1.
8. Πιστοποίηση κατά ISPS code, για τα πλωτά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, όπου έχει εφαρμογή.
9. Πιστοποίηση κατά ADR όλων των συλλεκτικών οχημάτων καθώς και των χειριστών
αυτών, όπου έχει εφαρμογή.
10. Άδεια συλλογής και μεταφοράς λυμάτων.
11. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος συλλογής και μεταφοράς λυμάτων.

I.9 Πιστοποιήσεις Συμμόρφωσης με Πρότυπα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:
1. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 για εργασίες παραλαβής –
διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
2. Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO
14001:2015, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο εργασιών.
3. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία OHSAS
18001:2007 / ISO 45001:2018, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο
εργασιών.
4. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 16304:2013 «Διαχείριση Λιμενικών
Εγκαταστάσεων Παραλαβής Αποβλήτων»

I.10 Απαιτήσεις
Προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλής ποιότητας παρεχόμενες αντίστοιχες λιμενικές
υπηρεσίες, οι εγγραφόμενοι στο σχετικό Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., θα πρέπει, για
όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του εγγεγραμμένου παρόχου, να ανταποκρίνονται –
ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Επαγγελματική επάρκεια
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό σε
εργασίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων σε ευκολίες υποδοχής λιμένων.
Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει στο εν λόγω προσωπικό να περιλαμβάνεται:
(α) Επιστημονικό και Συντονιστικό Προσωπικό
 Ένας (1) Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
 Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας
(β) Προσωπικό υποστήριξης
 Πληρώματα και χειριστές πλωτών μέσων (όπως προβλέπει η οργανική τους σύνθεση).
 Οδηγοί οχημάτων (βυτιοφόρων), τουλάχιστον δύο (2).
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 Βοηθητικό προσωπικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάτες ή όσοι προβλέπονται για την

εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της Επιχείρησης (όπως περιγράφεται στο
ακόλουθο εδάφιο «Συμμόρφωση με Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις»).
 Εξοπλισμός
Για την επαρκή και άρτια εξυπηρέτηση των πλοίων που προσεγγίζουν το λιμένα της
Κέρκυρας και την κάλυψη των αναγκών του λιμένα κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέσα:
 Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων.
 Τα οχήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για την παραλαβή και μεταφορά πετρελαιοειδών
καταλοίπων, να είναι πιστοποιημένα κατά τις προδιαγραφές ADR και να διαθέτουν όλες
τις σχετικές άδειες.
 Τα βυτιοφόρα οχήματα θα μεταφέρουν τα συλλεχθέντα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, σε
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαχωρισμού στον Πειραιά.
 Βυτιοφόρο όχημα συλλογής & μεταφοράς απόβλητων λιπαντικών ελαίων.
 Το όχημα θα είναι κατάλληλο για την παραλαβή και μεταφορά απόβλητων λιπαντικών
ελαίων, να είναι πιστοποιημένο κατά τις προδιαγραφές ADR και να διαθέτει όλες τις
απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες.
 Το βυτιοφόρο όχημα θα μεταφέρει τα συλλεχθέντα απόβλητα λιπαντικά έλαια σε
εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων
Λιπαντικών Ελαίων και στη συνέχεια σε νόμιμο αξιοποιητή Α.Λ.Ε. εγκεκριμένο από το
Σύστημα, για την νόμιμη επεξεργασία και τελική διάθεση τους.
 Βυτιοφόρο όχημα συλλογής & μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων.
 Το όχημα θα είναι κατάλληλο για την παραλαβή και μεταφορά επικινδύνων απόβλητων,
σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη από κάποιο πλοίο που θα καταπλεύσει
στους προβλήτες, θα είναι πιστοποιημένο κατά τις προδιαγραφές ADR και θα διαθέτει
όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες.
 Για την μεταφορά των λυμάτων στο Σταθμό Βιολογικού Καθαρισμού, θα χρησιμοποιείται
βυτιοφόρο όχημα, κατάλληλα αδειοδοτημένο, ωφέλιμου φορτίου άνω των 15 τόνων.
Για το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού θα υποβληθούν στοιχεία που θα αποδεικνύουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά, τις προβλεπόμενες άδειες κ.λ.π. Στην περίπτωση που τα
προαναφερόμενα συλλεκτικά μέσα δεν βρίσκονται στην κυριότητα του υποψηφίου θα
υποβληθούν συμφωνητικά με τους κατόχους τους, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι θα διαθέσουν τα
υπόψη μέσα στον υποψήφιο για αποκλειστική χρήση.
 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει ότι η εγγραφή της στο σχετικό Μητρώο
παρόχων επισείει την υποχρέωση αδιάλειπτης (7/24) διαθεσιμότητας της υπηρεσίας σε όλους
τους χρήστες-πλοία, σε κάθε θέση εξυπηρέτησης (αγκυροβόλιο, κρηπίδωμα) και χωρίς
διακοπές, νυχθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 Συμμόρφωση με Κανονισμούς Ασφάλειας
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει ότι η εγγραφή της στο σχετικό Μητρώο
παρόχων επισείει την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα, καθώς
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και την απαρέγκλιτη τήρηση των Κανονισμών Ασφαλείας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. (Κώδικας ISPS,
Κανονισμοί Εργασίας, υποδείξεις Επιθεώρησης Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας της Ο.Λ.ΚΕ.
Α.Ε. κ.λ.π.).
 Συμμόρφωση με Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει ότι η εγγραφή της στο σχετικό Μητρώο
παρόχων επισείει την υποχρέωση συνεχούς συμμόρφωσης με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές
και διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ειδικότερα υποχρεούνται στην τήρηση των όρων της
Α.Ε.Π.Ο. λειτουργίας του λιμένα ΚΕΡΚΎΡΑΣ.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να συνυποβάλεται με την αίτησή τους Σχέδιο Αντιμετώπισης
Περιστατικών Ρύπανσης, προερχόμενων από τη δραστηριότητά τους, όπου θα περιγράφουν
μνημόνια ενεργειών, απαιτούμενο προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπισή τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠ) ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ
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