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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 5/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 0 η

 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα θεραπείασ, θεμελιωμζνο ςτο Άρθρο 29.3 τησ φμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ 

του Ελληνικοφ Δημοςίου και τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ Α.Ε., κυρωθείςα με 
το Ν. 4404/2016, περί χορήγηςησ παράταςησ προθεςμίασ για την κατά το Άρθρο 7.6 
προβλεπόμενη υποβολή χεδίων Οριςτικών Μελετών ςτον Αρμόδιο Φορζα του 
Ελληνικοφ Δημοςίου. 

 

Σθν 6θ Φεβρουαρίου 2017, θμζρα Σρίτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 30θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

 

 

 
  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι Παναγιϊτθ Κουφό, ο 
οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν ειςιγθςι του, και λαμβάνοντασ υπόψθ όςα αναφζρονται 
αναλυτικά ςε αυτι, πρότεινε με βάςθ τα ςτοιχεία που διακζτει θ Αρχι. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ κρινόμενθσ 
υπόκεςθσ και τθν Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Η παροφςα Γνωμοδότθςθ αφορά το υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 209/01.02.2018 αίτθμα τθσ Οργανιςμόσ 
Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ Ο.Λ.Π. Α.Ε.) περί κεραπείασ τθσ διαδικαςίασ των χεδίων 
Οριςτικϊν Μελετϊν Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων που ζχει αναλάβει θ αιτοφςα, δυνάμει τθσ εν 
κζματι φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ Π), δια τθσ χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ για 
τθν υποβολι των ανωτζρω χεδίων ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
(εφεξισ ΕΔ). 

Ιςτορικό 

1) τισ 09/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 24/09.1.18) θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρζδωςε ςτθ Ρ.Α.Λ. 
τεχνικι/αιτιολογικι ζκκεςθ για τθ κεραπεία τθσ αναφερόμενθσ ωσ ατελζςφορθσ 
διαδικαςίασ, προβλεπόμενθσ από τθν Π, υποβολισ των χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν των 
Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων (εφεξισ ΤΕ) 3, 4, 5, 6, 10 και 11, του Παραρτιματοσ 7.2 τθσ Π. 
Προτάκθκε από πλευράσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. θ χοριγθςθ παράταςθσ ςχετικά με τθν 
προβλεφκείςα υπό του Άρκρου 7.6 τθσ Π προκεςμίασ (10/02/2018) για τθν υποβολι των 
χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν των ανωτζρω ΤΕ. 

2) τισ 01/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 209/01.2.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του Προζδρου 
και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., με τθν οποία αιτικθκε τθ κεραπεία τθσ 
αναφερόμενθσ ωσ ατελζςφορθσ διαδικαςίασ, προβλεπόμενθσ από τθν Π, υποβολισ των 
χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν των Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων (εφεξισ ΤΕ) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
και 11, του παραρτιματοσ 7.2 τθσ Π, δια τθσ χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι των χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 7.6 τθσ Π. 

Νομικό Πλαίςιο & Νομολογία 

1) φμφωνα με το Άρκρο 113 παρ. 1 του Ν.4389/2016 προβλζπεται ότι: 

«…θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ 
ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου 
εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ» και ςφμφωνα 
με το Άρκρο 113 παρ. 2 του Ν.4389/2016, «…θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: …ε) τθν άςκθςθ των 
ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από υμβάςεισ 
Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του». Επιπλζον ςφμφωνα με το Άρκρο 113 παρ. 
2 του Ν.4389/2016, «…θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: …ε) τθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν 
δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ ςτο 
όνομα και για λογαριαςμό του. Ειδικά για τα παρακάτω: αα) …ββ) τθ διαπίςτωςθ τθσ 
πλιρωςθσ διαλυτικισ αίρεςθσ ι/και τθ διαπίςτωςθ τθσ ματαίωςθσ αναβλθτικισ αίρεςθσ, 
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κακϊσ και τθν επίκλθςθ οποιουδιποτε από τα ανωτζρω, ςτο μζτρο που επιδρά ςτθν ιςχφ 
φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, ολικά ι μερικά». 

2) φμφωνα με το Άρκρο 132 (Σελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ κεφαλαίου) παρ. 1-4 του Ν. 
4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων 
και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94 Α’ /27.05.2016) 
προβλζπεται ότι: 

«1.ε περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ που 
ςχετίηεται με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα δεν ρυκμίηονται 
από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: 

α) Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ εξουςίασ ι αρμοδιότθτασ ςτο φορζα 
εκμετάλλευςθσ με βάςθ τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, πρζπει να κεωρθκεί ότι ο 
παραχωρθςιοφχοσ ζχει από τθ φμβαςθ τθ ςχετικι εξουςία ι αρμοδιότθτα. 

β) Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ μεταξφ των 
φορζων του παρόντοσ νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: 

αα) Κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και ελζγχου 
ςυμμόρφωςθσ του παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ 
αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ 
Ρ.Α.Λ. 

ββ) Πλθν διαφορετικισ ρφκμιςθσ του παρόντοσ ι άλλου νομοκετιματοσ και υπό τθν 
επιφφλαξθ αρμοδιότθτασ άλλων φορζων τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, θ Δ.Α.Λ. 
μεριμνά για τθν εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςτθ λιμενικι ηϊνθ και για τθ 
ςυμμόρφωςθ με υποχρεϊςεισ που δεν απορρζουν από τζτοια φμβαςθ 
Παραχϊρθςθσ. 

2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται οι διατάξεισ του Άρκρου 43 του ν. 
4150/2013, κακϊσ και οι διατάξεισ των άρκρων 2 ζωσ 5, 8 και 16 ζωσ 19 του π.δ. 19/2016 
‘’Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων’’ (Α` 28). 

3. Θ Ρ.Α.Λ. αςκεί ωσ εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κάκε άλλθ αρμοδιότθτά του που 
είναι ςυναφισ με τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ και δεν ζχει ρθτά απονεμθκεί ςε κάποια 
υπθρεςία ι φορζα του, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα ι άλλο νόμο. 

4. Οι αρμοδιότθτεσ που απονζμονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, δεν κίγουν ειδικότερεσ 
διατάξεισ νόμων που κυρϊνουν υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και ερμθνεφονται υπό το πρίςμα 
των διατάξεων αυτϊν. Θ άςκθςθ όλων των αρμοδιοτιτων που απονζμονται ςτθ Ρ.Α.Λ. με τισ 
διατάξεισ των άρκρων 112 και 113 του παρόντοσ νόμου τελεί υπό τθν επιφφλαξθ ειδικότερων 
διατάξεων υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ι των νόμων που τισ κυρϊνουν.» 

3) φμφωνα με το Άρκρο 1 (Κφρωςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ) του Ν. 4404/2016 «Για τθν 
κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 
13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016) (εφεξισ 
Άρκρο 1 Ν. 4404/2016), Άρκρο 2.2 τθσ Π προβλζπεται ότι: 

«Εκτόσ από τισ αρχζσ που ζχουν νομοκετικι αρμοδιότθτα κατά τθν ουςιαςτικι ζννοια και 
παρατίκενται ςτο Άρκρο 2.1, δυνάμει του Άρκρου 43 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 
102/29.4.2013), όπωσ ιςχφει ςυςτάκθκε μια νζα οικονομικι ρυκμιςτικι αρχι με τθν 
αρμοδιότθτα τθσ ρφκμιςθσ οριςμζνων πτυχϊν του ελλθνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Λιμζνα Πειραιά), δθλαδι θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (θ ΡΑΛ). Θ 
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ΡΑΛ ζχει λάβει τισ εξουςίεσ και αρμοδιότθτεσ, που παρατίκενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2.2, οι 
οποίεσ επιδζχονται περαιτζρω υλοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υλοποίθςθσ μζςω τθσ 
ζκδοςθσ εξουςιοδοτικϊν διατάξεων), όπωσ προβλζπεται ςτον Νόμο 4150/2013». 

4) φμφωνα με το Ν. 4404/2016, Παράρτθμα 2.2 Π, προβλζπονται οι εξουςίεσ και 
αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., οι οποίεσ ςυνίςτανται ςτθν: 

«(α) παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ 
ςτουσ λιμζνεσ, θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ- 
εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κυρίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςυμβάςεισ 
παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, τθν υποχρζωςθ παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ 
ςτον λιμενικό τομζα, 

(β) διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ, 

(γ) διαχείριςθ παραπόνων και θ λιψθ δεςμευτικϊν αποφάςεων επ` αυτϊν ςε εφλογο χρονικό 
διάςτθμα, 

(δ) υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν δθμοςίων 
ςυμβάςεων (παραχωριςεισ, εκμίςκωςθ χερςαίασ ηϊνθσ) και των ςχετικϊν ανανεϊςεων που 
προτείνονται από τον φορζα διαχείριςθσ, 

(ε) παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, εξαςφαλίηοντασ 
ιδίωσ τθν τιρθςθ του ςυμφωνθκζντοσ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, προςδιορίηοντασ τα επίπεδα 
απόδοςθσ, επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, 

(ςτ) εξαςφάλιςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, τθσ πιςτισ εφαρμογισ τθσ 
αντιμονοπωλιακισ νομοκεςίασ ςτον κλάδο, θ αποτροπι κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ, 
εναρμονιςμζνων πρακτικϊν, εξοντωτικισ τιμολόγθςθσ και άλλων πρακτικϊν που 
ςτρεβλϊνουν τον ανταγωνιςμό, 

(η) ζκδοςθ δεςμευτικϊν οδθγιϊν για κζματα ςχετικά με τθν απλοφςτευςθ, διαφάνεια και 
εναρμόνιςθ τελϊν κοινοφ ενδιαφζροντοσ για όλουσ τουσ ελλθνικοφσ λιμζνεσ, προωκϊντασ 
τον υγιι ανταγωνιςμό μεταξφ εγχϊριων λιμζνων, 

(θ) γνωμοδότθςθ επί τθσ μεκοδολογίασ και του κακοριςμοφ των τελϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν 
και των τελϊν λιμενικϊν υποδομϊν, 

(κ) γνωμοδότθςθ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου επί 
ειδικϊν κεμάτων λιμζνων - περιλαμβανομζνων και μζτρων για τθν ανάπτυξθ και 
εκςυγχρονιςμό του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ». 

5) φμφωνα με Άρκρο 1 Ν. 4404/2016, Άρκρο 6.2 γ και δ τθσ Π προβλζπεται ότι: 

«(γ) Σα Μζρθ αναγνωρίηουν και επιςθμαίνουν ότι ο ΟΛΠ δεν διακζτει Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου (β) 
κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ φμβαςθσ αλλά, αντ` αυτοφ, ζχει λάβει μόνο τισ 
ακόλουκεσ εγκρίςεισ: 

(i) τισ αποφάςεισ τθσ ΕΑΛ υπ` αρικ. 01/15-07-2002 (2θ υνεδρίαςθ), 04/18-03-2003 (5θ 
υνεδρίαςθ), 05/18-03-2003 (5θ υνεδρίαςθ), 02/11-09-2003 (7θ υνεδρίαςθ), 03/11-09-
2003 (7θ υνεδρίαςθ), 08/16-06-2006 (26θ υνεδρίαςθ), 01/24-11-2006 (30θ 
υνεδρίαςθ), 13/19-02- 2009 (39θ υνεδρίαςθ), 03/10-09-2009 (45θ υνεδρίαςθ), που 
ζχουν επικυρωκεί από τον Νόμο 4081/2012 που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 184/27-09-2012 
(Σεφχοσ Α) και τθν απόφαςθ τθσ ΕΑΛ υπ’ αρικ. 17/11-12-2012 (55θ υνεδρίαςθ) που ζχει 
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δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ 68/08-03-2013 (Σεφχοσ Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων και 
Πολεοδομικϊν Θεμάτων) και 

(ii) τισ περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ, όπωσ παρατίκενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 6.2 (γ) 

(δ) Ο ΟΛΠ δεςμεφεται να ςυμμορφϊνεται, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, με τισ υφιςτάμενεσ 
εγκρίςεισ που απαρικμοφνται ςτο Άρκρο 6.2 (γ) και ςυμφωνεί να μθν υπερβαίνει τουσ 
αντίςτοιχουσ περιοριςμοφσ τουσ, ζωσ ότου καταρτιςτεί και εγκρικεί δεόντωσ το Αρχικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα φμβαςθ». 

6) φμφωνα με Άρκρο 1 Ν. 4404/2016, Άρκρο 7.6 τθσ Π προβλζπεται ότι: 

«Σο ςυντομότερο ευλόγωσ δυνατό μετά τθν ζναρξθ τθσ Πρϊτθσ Επενδυτικισ Περιόδου ι, κατά 
περίπτωςθ, τθσ Δεφτερθσ Επενδυτικισ Περιόδου, ο ΟΛΠ κα ανακζςει και κα προςλάβει, 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ που παρατίκενται ςτο Άρκρο 12 τθσ παροφςασ φμβαςθσ, κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνουσ μθχανικοφσ για τθν παράδοςθ, ενόσ αντίςτοιχου ςχεδίου οριςτικισ μελζτθσ 
για κάκε Τποχρεωτικι Επζνδυςθ αναφορικά με τθν εν λόγω Επενδυτικι Περίοδο (χζδιο 
Οριςτικισ Μελζτθσ). Ο ΟΛΠ κα υποβάλει κάκε χζδιο Οριςτικισ Μελζτθσ ςτον αρμόδιο 
Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ, όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, και ςε κάκε περίπτωςθ το 
αργότερο εντόσ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφουςασ Επενδυτικισ Περιόδου 
(Καταλθκτικι Θμερομθνία χεδίων Πρϊτθσ Επενδυτικισ Περιόδου) ι, ειδικότερα κακ` όςον 
αφορά ςτο Ζργο Επζκταςθσ Προβλιτα Κρουαηιεροπλοίων (όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 7.14) το 
αργότερα εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν Θμερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ. Ο ΟΛΠ κα 
διαςφαλίηει ότι κάκε χζδιο Οριςτικισ Μελζτθσ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και πρότυπα που ιςχφουν για δθμόςια λιμενικά ζργα ςτθν Ελλάδα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων επί του παρόντοσ, ενδεικτικά, των Εκνικϊν Κανονιςμϊν Οπλιςμζνου 
κυροδζματοσ, των Εκνικϊν Αντιςειςμικϊν Κανονιςμϊν, των Εκνικϊν Σιμοκαταλόγων και του 
Προεδρικοφ Διατάγματοσ 696/1974 (ςυνολικά, τα Πρότυπα χεδιαςμοφ). Σο χζδιο Οριςτικισ 
Μελζτθσ αναφορικά με κάκε Τποχρεωτικι Επζνδυςθ κα ελζγχεται από τον Ανεξάρτθτο 
Μθχανικό, που κα ενεργεί κατά εφλογο τρόπο, προκειμζνου να διαπιςτϊνεται (κατά εφλογθ 
κρίςθ): 

(α) ότι το χζδιο Οριςτικισ Μελζτθσ περιλαμβάνει, αναφορικά με τθν αντίςτοιχθ 
Τποχρεωτικι Επζνδυςθ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και χρονοδιάγραμμα 
προβλεπόμενθσ ολοκλιρωςθσ με επαρκείσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε ο Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ 
να μπορεί να επιβλζπει τθν καταςκευι αυτισ ςφμφωνα με τθν Ορκι Πρακτικι του 
Κλάδου· 

(β) ότι ο προχπολογιςμόσ καταςκευισ που προκφπτει από το χζδιο Οριςτικισ Μελζτθσ 
για κάκε Τποχρεωτικι Επζνδυςθ ζχει υπολογιςτεί ςφμφωνα με τουσ Εκνικοφσ 
Σιμοκαταλόγουσ· 

(γ) ότι ο φάκελοσ που υποβλικθκε προσ ζγκριςθ ςτθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν ζργων τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ είναι πλιρθσ και ςε τελικι μορφι· 

(δ) θ ςυμμόρφωςθ με το εγκεκριμζνο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ 
και το χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα του ΟΛΠ (αλλά με τθν επιφφλαξθ του Άρκρου 6.2), τουσ 
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και τα Πρότυπα χεδιαςμοφ, λαμβανομζνου 
δεόντωσ υπόψθ του Άρκρου 6.5 (δ), και 

(ε) ςτο βακμό που το χζδιο Οριςτικισ Μελζτθσ αναφζρεται ςε Πρϊτθ Τποχρεωτικι 
Επζνδυςθ Προτεραιότθτασ I: 
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(i) ότι ο προχπολογιςμόσ καταςκευισ που προκφπτει από αυτι δεν είναι μικρότεροσ 
του ογδόντα τοισ εκατό (80%) του αντίςτοιχου Κόςτουσ Αναφοράσ που ορίηεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 7.2· και 

(ii) ςτον μζγιςτο εφικτό βακμό, ότι ο ιςχφων προχπολογιςμόσ καταςκευισ ςε μία ι 
περιςςότερεσ Πρϊτεσ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Προτεραιότθτασ I αναπροςαρμόηεται 
κατάλλθλα οφτωσ, ϊςτε ο ςυνολικόσ ιςχφων προχπολογιςμόσ καταςκευισ ςε όλεσ τισ 
Πρϊτεσ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Προτεραιότθτασ I να μθν είναι μικρότεροσ από 
222.283.800 ευρϊ (ολογράφωσ: διακόςια είκοςι δφο εκατομμφρια διακόςια ογδόντα 
τρεισ χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ)». 

7) φμφωνα με Άρκρο 1 Ν. 4404/2016, Άρκρο 29.3 τθσ Π προβλζπεται ότι: 

«Καμία τροποποίθςθ ι παραίτθςθ από οποιαδιποτε διάταξθ τθσ παροφςασ φμβαςθσ, οφτε 
ςυναίνεςθ ςτθ μθ ςυμμόρφωςθ οποιουδιποτε Μζρουσ με αυτι δεν κα είναι ιςχυρι εάν δε 
γίνει εγγράφωσ και δεν υπογραφεί από τα μζρθ ςτθν παροφςα. Εν λόγω παραίτθςθ ι 
ςυναίνεςθ κα ιςχφει μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό για 
τον οποίο παραςχζκθκε.» 

8) φμφωνα με το Άρκρο 46 του Ν.4150/2013 για τθν εκτζλεςθ ζργων ςε Οργανιςμοφσ Λιμζνων 
προβλζπεται θ ακόλουκθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ: 

«3. Για τθν εκτζλεςθ λιμενικοφ ζργου απαιτείται προθγοφμενθ ζνταξι του ςτο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τθ μελζτθ διαχείριςθσ του λιμζνα (Master Plan), με απόφαςθ τθσ Ε..Α.Λ., 
κατόπιν αιτιςεωσ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ. 

4. Για τθν εκτζλεςθ των ζργων που ζχουν ενταχκεί ςτο αναπτυξιακό πρόγραμμα και τθ μελζτθ 
διαχείριςθσ λιμζνοσ (Master Plan) ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, απαιτείται: 

(α) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ. 

(β) Ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ των τεχνικϊν μελετϊν με το εγκεκριμζνο από τθν Ε..Α.Λ. 
αναπτυξιακό πρόγραμμα και τθ μελζτθ διαχείριςθσ (Master Plan). 

(γ) Απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ν. 
4014/2011, όπωσ ιςχφει. Αν το ζργο ανικει ςτθν υποκατθγορία Α1 του Άρκρου 3 του ν. 
4014/2011, οι προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 3 του ν. 4014/2011 
και οι οποίεσ είναι άνω των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν ζωσ και δεκαπζντε (15) 
εργάςιμεσ θμζρεσ, μειϊνονται κατά πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, ενϊ όλεσ οι υπόλοιπεσ 
μειϊνονται κατά δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

(δ) Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου, θ οποία επζχει κζςθ άδειασ 
καταςκευισ του ζργου. Θ απόφαςθ αυτι εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ από το φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ, 
ςυνοδευόμενο από τα ανωτζρω υπό αϋ και γϋ ςτοιχεία. 

(ε) Για τθν ζναρξθ εργαςιϊν, απαιτείται κοινοποίθςθ τθσ άδειασ του προθγοφμενου υπό 
δϋ ςτοιχείου ςτθν κατά τόπο αρμόδια Λιμενικι Αρχι». 

9) φμφωνα με το Άρκρο 288 του Αςτικοφ Κϊδικοσ (εφεξισ ΑΚ) προβλζπεται ότι: 

«Ο οφειλζτθσ ζχει υποχρζωςθ να εκπλθρϊςει τθν παροχι όπωσ απαιτεί θ καλι πίςτθ, αφοφ 
λθφκοφν υπόψθ και τα ςυναλλακτικά ικθ». 

10) Ο Ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 
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11) Ο Ν. 2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςθ 
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ - Μετατροπι Λιμενικϊν Σαμείων ςε 
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» 

12) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017, 
ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

13) Η Απόφαςθ 32/2017 Ρ.Α.Λ. περί εξζταςθσ καταγγελίασ Διοικθτοφ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 
περί ζδρασ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

14) Η Απόφαςθ 29/2017 Ρ.Α.Λ. περί εξζταςθσ καταγγελίασ Διοικθτοφ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 
περί φερόμενθσ ωσ μθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ του Προςχεδίου χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνα 
Πειραιϊσ. 

Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

Δυνάμει των Άρκρων 6.2 και 7.6 τθσ Π και με δεδομζνο τον οριςμό ωσ Ημερομθνίασ Ενάρξεωσ 
Ιςχφοσ τθσ Π τθν 10θ Αυγοφςτου 2016, προκφπτει πωσ θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του 
Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ του Λιμζνα (εφεξισ Master Plan) κακϊσ 
και των χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν που αφοροφν τισ ΤΕ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του 
Παραρτιματοσ 7.2 τθσ Π είναι θ 10θ Φεβρουαρίου 2018. Επειδι θ 10θ Φεβρουαρίου 2018 είναι 
θμζρα άββατο, θ οποία ορίηεται ωσ μθ εργάςιμθ θμζρα και ωσ εκ τοφτου εξαιρετζα, ςφμφωνα 
με το Άρκρο αρ. 144 παρ. 3 ΚΠολΔ, θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του Master Plan και των 
προαναφερκζντων χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν προκφπτει ότι είναι θ 12θ Φεβρουαρίου 2018. 

Περαιτζρω, οριςμζνα από τα ζργα που περιλιφκθκαν ςτον κατάλογο (Παράρτθμα 7.2 τθσ Π) 
των ΤΕ από τα Μζρθ ςτθ Π δεν ιταν περιβαλλοντικϊσ εγκεκριμζνα κατά τθν υπογραφι αυτισ 
(τθσ Π). Επιπροςκζτωσ, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. πρόκειται να προβεί ςτθ ςφνταξθ και κατάκεςθ του νζου 
Master Plan του λιμζνα Πειραιά, (το οποίο ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. πρόκειται να 
κατατεκεί ςτθν Επιτροπι χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Λιμζνων (εφεξισ Ε..Α.Λ.), εντόσ των 
ςυμβατικϊν προκεςμιϊν), κακϊσ και νζασ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (εφεξισ ΜΠΕ) 
για τα υπό κεϊρθςθ ζργα, θ οποία ζχει ιδθ κατατεκεί ςτθν αρμόδια ΔΙΠΑ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ αλλά και ςτθν Ε..Α.Λ. και τθσ οποίασ θ ζγκριςθ εκκρεμεί. 

Επειδή, το αίτθμα κεραπείασ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ τθσ Π κεμελιϊνεται ςτο Άρκρο 29.3 τθσ 
Π και αφορά μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ςε διάταξθ τθσ εν κζματι φμβαςθσ. 

Επειδή, επί του Άρκρου 29.3 τθσ Π δεν ζχει οριςτεί ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ για 
τθν παραλαβι αιτιματοσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ, ςφμφωνα με τθν πρόνοια του ιδίου άρκρου, βάςει 
του από 30.03.2017 καταρτιςκζντοσ δυνάμει του Άρκρου 2.4 τθσ Π καταλόγου Κυβερνθτικϊν 
Φορζων. 

Επειδή, κατά τισ διατάξεισ του Άρκρου 113 παρ. 2 ε) και του Άρκρου 132 παρ.1 β) και παρ. 3 του 
Ν. 4389/2016, όπωσ και κατά το Άρκρο 2.2 και 2.4 τθσ Π, προκφπτει ότι θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. καλϊσ 
υποβάλλει και θ Ρ.Α.Λ. παραλαμβάνει το Αίτθμα Θεραπείασ περί τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ δια 
τθσ χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ Καταλθκτικισ Ημερομθνίασ χεδίων Πρϊτθσ Επενδυτικισ 
Περιόδου (βλ. Άρκρο 7.6 τθσ Π) ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2018. 

«Και τοφτο διότι, τόςο ςφμφωνα με τον νόμο όςο και ςφμφωνα με τθν Π, θ Ρ.Α.Λ. όχι μόνον 
δικαιοφται αλλά και υποχρεοφται να παραλάβει το αίτθμα αυτό χάριν προςταςίασ των 
ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ εντολζα τθσ. Πρόκειται για πρόςκετθ υποχρζωςθ που 
επιβάλλει κατ’ Άρκρο 288 ΑΚ θ καλι πίςτθ, θ οποία ιςχφει και ςτισ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ (βλ. 
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τακόπουλου Γενικό Ενοχικό § 5 αρ. 43, αρ. 49, αρ. 59 επ). ε κάκε είδουσ ζννομθ ςχζςθ από τθν 
οποία πθγάηουν δικαιϊματα ι/και υποχρεϊςεισ (ενοχικι ςχζςθ) ανεξάρτθτα του εάν πθγάηει από 
το νόμο ι από ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν, εφαρμόηεται θ αρχι τθσ καλόπιςτθσ εκπλιρωςθσ 
των αντιςτοίχων δικαιωμάτων ι/και υποχρεϊςεων που ορίηει θ ΑΚ 288 (τακόπουλοσ 
οπ.αν.παρ.44). το πλαίςιο των υποχρεϊςεων που επιβάλλει θ καλι πίςτθ, εντάςςεται θ, υπό τισ 
περιςτάςεισ, παρζκκλιςθ από τον ςυγκεκριμζνο χρόνο εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του οφειλζτθ 
(τακόπουλοσ οπ.αν.παρ.65).» (βλ. Απόφαςθ29/2017 Ρ.Α.Λ.) 

Επειδή, θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθ Π, κεωρεί ότι δφναται να κατατίκενται 
ταυτοχρόνωσ το Master Plan και οι Οριςτικζσ Μελζτεσ των Ζργων, ενϊ είναι επιβεβλθμζνο να 
προθγθκεί χρονικά θ ζγκριςθ τόςο τθσ ΜΠΕ όςο και του Master Plan όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία, από τθν εκπόνθςθ των οριςτικϊν μελετϊν. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. κα πρζπει να ζχει εισ γνϊςθ 
τθσ τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που κζτουν τόςο θ εγκεκριμζνθ ΜΠΕ 
όςο και εγκεκριμζνο Master Plan, προκειμζνου να είναι εισ κζςθ να προχωριςει απρόςκοπτα 
ςτθν εκπόνθςθ και ολοκλιρωςθ των οριςτικϊν μελετϊν, των Τποχρεωτικϊν αλλά και των 
Πρόςκετων Επενδφςεων, κακιςτϊντασ ςτθν πράξθ ατελζςφορθ τθν περιγραφόμενθ ςτθ Π 
διαδικαςία. 

Επειδή, εκκρεμεί ακόμθ θ ζγκριςθ τθσ ΜΠΕ από τθν αρμόδια ΔΙΠΑ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και ωσ εκ τοφτου είναι πρακτικά αδφνατον να ολοκλθρωκεί το ςφνολο των 
μελετϊν ζωσ τθν Καταλθκτικι Ημερομθνία Τποβολισ των χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν τθσ 
Πρϊτθσ Επενδυτικισ Περιόδου. 

Επειδή, θ διαπιςτωκείςα, ςτθν πράξθ, ζλλειψθ αλλθλουχίασ μελετϊν και εγκρίςεων κακιςτά το 
αίτθμα κεραπείασ τθσ διαδικαςίασ δια χοριγθςθσ παράταςθσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, εφλογο 
και αναλογικό. 

Επειδή, το ςυγκεκριμζνο αίτθμα ςυνδζεται κυρίωσ με τθν ανάγκθ επίλυςθσ πρακτικϊν ηθτθμάτων 
που προκφπτουν ςτθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. 

Επειδή, τα ανωτζρω αναφερόμενα πρακτικά ηθτιματα κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ μπορεί 
να επιδράςουν αρνθτικϊσ ςτθν υλοποίθςθ ςθμαντικϊν επενδφςεων ςτθ χϊρα. 

Επειδή, ςφμφωνα με τθν από 31.01.2018 επιςτολι τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., θ χοριγθςθ παράταςθσ για 
τθν ολοκλιρωςθ εκπόνθςθσ των μελετϊν δεν πρόκειται να επιδράςει με κανζναν τρόπο ςτο 
ςυνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων ι οποιαδιποτε άλλθ 
υποχρζωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. με βάςθ τθ Π. 

Επειδή, τεχνικοί λόγοι προκρίνουν τθν παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ περί τθσ υποβολισ των 
Οριςτικϊν Μελετϊν, που ποικίλουν για κάκε ζνα ζργο ξεχωριςτά. Οι προαναφερκζντεσ τεχνικοί 
λόγοι που, ςφμφωνα με τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε., αποτελοφν εμπόδιο για τθν ολοκλιρωςθ των οριςτικϊν 
μελετϊν εντόσ του τικζμενου, από τθ Π, χρονοδιαγράμματοσ ταξινομοφνται εν γζνει ςτισ 
παρακάτω κατθγορίεσ: 

• Ζγκριςθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΠΕ) 

• Ζγκριςθ Μελζτθσ Κυκλοφοριακϊν Επιπτϊςεων (ΜΚΕ) 

• Εγκρίςεισ από Τπ. Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (ΤΠΠΟΑ) 

• Άλλεσ Εγκρίςεισ από Τπθρεςίεσ (ΑΛΛΑ) 

Δεδομζνου ότι το κάκε ζργο χριηει ιδιαίτερθσ τεχνικισ αντιμετϊπιςθσ για τθν ορκι υλοποίθςι 
του, θ οποία όμωσ δεν δφναται να λάβει χϊρα βάςει του αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ, προζβθ θ 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. ςτθν κατωτζρω ανάλυςθ των τεχνικϊν λόγων, για τουσ οποίουσ αιτείται τθν εν λόγω 
παράταςθ. 
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I) «M.E.02: Επιςκευι δαπζδων, ςιδθροτροχιϊν και γερανογεφυρϊν ςτοιβαςίασ (RMG cranes) 
Προβλιτα Ι τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων (Κόςτοσ Αναφοράσ: 8.000.000€) 

Οι φκορζσ και ηθμιζσ που υφίςτανται ςτον Προβλιτα Ι, είναι πολλαπλζσ και δεν μποροφν 
να αντιμετωπιςτοφν ωσ μεμονωμζνεσ. Ζχουν γίνει αρκετζσ ζρευνεσ όπωσ γεωτεχνικζσ, 
γεωφυςικζσ, τοπογραφικζσ, επικεωριςεισ ςε όλεσ τισ γερανογζφυρεσ για τον εντοπιςμό 
των αιτιϊν τθσ πρόκλθςθσ των φκορϊν. Είμαςτε ςτο τελικό ςτάδιο εκπόνθςθσ των 
μελετϊν και ηθτοφμε μικρι παράταςθ δφο μθνϊν.» 

IΙ) «M.E.03: Μετατροπι τθσ Πενταγωνικισ Αποκικθσ ςε Επιβατικό τακμό Κρουαηιζρασ (Κόςτοσ 
Αναφοράσ: 1.500.000€) 

• (ΜΠΕ) Σο ςυγκεκριμζνο ζργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο με τθν ιςχφουςα 
ΑΕΠΟ όπωσ αυτι ανανεϊκθκε το 2006. 

• (ΜΚΕ)- Ζγκριςθ ΜΚΕ από ΟΛΠ 

• (ΤΠΠΟΑ)- Ζγκριςθ από Δ/νςθ Προςταςίασ και Αναςτιλωςθσ Νεωτζρων και φγχρονων 
Μνθμείων, λόγω γειτνίαςθσ με το διατθρθτζο κτίριο τθσ Παγόδασ.» 

IΙI) «M.E.04: Τπόγεια Οδικι φνδεςθ τακμοφ Διακίνθςθσ Αυτοκινιτων με Πρϊθν Χϊρο ΟΔΔΤ 
(Κόςτοσ Αναφοράσ: 5.000.000€) 

• Σο ςυγκεκριμζνο ζργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ 
όπωσ αυτι ανανεϊκθκε το 2006. 

• (ΜΚΕ)- Ζγκριςθ ΜΚΕ από ΟΛΠ» 

IV) «M.E.05: Βελτίωςθ και υντιρθςθ Τποδομϊν Λιμζνα (Κόςτοσ Αναφοράσ: 15.000.000€) 

Σο ζργο αυτό αφορά ςτθν ςυντιρθςθ των υποδομϊν του λιμζνα, θ οποία είναι μια 
δυναμικι και ςυνεχισ διαδικαςία, με διάρκεια ίςθ με αυτι τθσ πρϊτθσ επενδυτικισ 
περιόδου (5ζτθ από τθν υπογραφι τθσ 2016Π).» 

V) «M.E.06: Προμικεια Εξοπλιςμοφ (Κόςτοσ Αναφοράσ: 25.000.000€) 

Σο ζργο αυτό αφορά ςτθ προμικεια εξοπλιςμοφ, κατ’ επζκταςθ δεν ςυνοδεφεται από 
μελζτεσ αλλά από Φακζλουσ Σεκμθρίωςθσ, οι οποίοι προετοιμάηονται και υποβάλλονται 
ςτθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. προσ ζγκριςθ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ εκάςτοτε 
προμικειασ.» 

VI) «M.E.07: Βυκοκόρθςθ Κεντρικοφ Λιμζνα (Κόςτοσ Αναφοράσ: 8.000.000€) 

Βάςει τθσ ΑΕΠΟ του 2006 για το ζργο τθσ εκβάκυνςθσ απαιτείται εκπόνθςθ ΕΣΜΕ για τθ 
διαχείριςθ των βυκοκορθμάτων. ε ςυηθτιςεισ που ζγινα με το Τπουργείου (ΤΠΕΚΑ) και 
τθ ΔΙΠΑ, μασ ενθμζρωςαν ότι με τθ ςθμερινι νομοκεςία, ζχουν καταργθκεί οι ΕΣΜΕ, για 
το λόγο αυτό κα πρζπει να εκπονθκεί νζα ΜΠΕ για το εν λόγω ζργο και να ενταχκεί ςτθν 
ΜΠΕ όλου του ΟΛΠ, τθσ οποίασ, όπωσ προείπαμε, εκκρεμεί θ ζγκριςθ. 

Ο τελικόσ τρόποσ διάκεςθσ που κα εγκρικεί από τθν νζα ΑΕΠΟ κα μασ οδθγιςει ςτθν 
τελικι τεχνικι λφςθ.» 

VII) «M.E.10: Επζκταςθ τακμοφ Διακίνθςθσ Αυτοκινιτων (Λιμζνασ Θρακλζουσ) (Κόςτοσ 
Αναφοράσ: 20.000.000€) 

Σο ςυγκεκριμζνο ζργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ 
όπωσ αυτι ανανεϊκθκε το 2006.» 

VIII) «M.E.11: Βελτίωςθ Τποδομϊν Ναυπθγοεπιςκευαςτικισ Ηϊνθσ (ςυμπ. των πλωτϊν 

ΑΔΑ: 6ΩΓ246Μ445-995



10 
 

δεξαμενϊν)-ΦΑΘ Β’ (Κόςτοσ Αναφοράσ: 55.000.000€) 

Θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου τθσ Φάςθσ Β’ ζγινε από κοινοφ με το ζργο τθσ 
Φάςθσ Α’. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ περιβαλλοντικισ άδειασ (19/12/2017), θ τεχνικι μελζτθ 
του ζργου βρίςκεται υπό εκπόνθςθ και απαιτείται ολιγόμθνθ παράταςθ (ζωσ 10 Απριλίου 
2018).» 

Επειδή, θ Ρ.Α.Λ. ζχει αρμοδιότθτα περί τθσ «(α) …παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ των όρων και 
διατάξεων των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων των 
λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ- εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κυρίωσ ςε ςχζςθ 
με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, τθν 
υποχρζωςθ παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτον λιμενικό τομζα,...... (ε) παρακολοφκθςθ τθσ 
εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, εξαςφαλίηοντασ ιδίωσ τθν τιρθςθ του 
ςυμφωνθκζντοσ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, προςδιορίηοντασ τα επίπεδα απόδοςθσ, επενδφςεων, 
δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ χρθματοοικονομικοφσ 
ςτόχουσ,…… (κ) γνωμοδότθςθ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου 
επί ειδικϊν κεμάτων λιμζνων - περιλαμβανομζνων και μζτρων για τθν ανάπτυξθ και 
εκςυγχρονιςμό του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ», ςφμφωνα με το Παράρτθμα 2.2 τθσ Π. 

Επειδή, ηθτείται θ ςυναίνεςθ ςτθ μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγγράφωσ για τουσ ανωτζρω 
αναλυτικϊσ αναφερόμενουσ λόγουσ, ςφμφωνα με τθν πρόνοια του Άρκρου 29.3 τθσ Π. 

Επειδή, τυχόν ςυναίνεςθ ςε μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Π κα πρζπει να υπογραφεί, 
ςφμφωνα με το Άρκρο 29.3 τθσ Π, από τα μζρθ τθσ Π για να είναι ιςχυρι, ιτοι από τουσ κ.κ. 
Τπουργοφσ Ναυτιλίασ Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν. 

Επειδή, θ εν λόγω ζγγραφθ ςυναίνεςθ κα ιςχφει μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και για το 
ςυγκεκριμζνο ςκοπό για τον οποίο παραςχζκθκε και για κανζνα άλλο ςκοπό. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΕΙ 

υπζρ τθσ αποδοχισ του αιτιματοσ κεραπείασ δια τθσ χορθγιςεωσ παρατάςεωσ τθσ προκεςμίασ 
για τθν υποβολι των χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2018. Σο εν λόγω 
αίτθμα αφορά ςε ζγγραφθ παροχι ςυναίνεςθσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ, που ερείδεται ςτο άρκρο 
29.3 τθσ Π και κρίνεται νόμω βάςιμο, εφλογο και αναλογικό ςχετικά με τθν ατελζςφορθ 
διαδικαςία για τθν υποβολι των χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν των ΤΕ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του 
Παραρτιματοσ 7.2 τθσ Π. 

Η παροφςα Γνωμοδότθςθ όπωσ κοινοποιθκεί ςτουσ κ.κ. Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, και  Οικονομικϊν για τισ περαιτζρω ενζργειζσ των, κακϊσ και ςε κάκε αρμόδια 
υπθρεςία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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