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Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 44/2023 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 109η 

 

ΘΕΜΑ 3 : Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 1000.0/12239/2023 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. 

Υπουργού.  

Στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 109η Συνεδρίαση, δια ζώσης ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος    Πρόεδρος 
2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος    Αντιπρόεδρος 
3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης   Εισηγητής 
4. Κουφός Γ. Παναγιώτης    Εισηγητής 
5. Πολέμης Ε. Διονύσιος (μέσω τηλ/ψης)  Μέλος 
6. Καμπούρης Γ. Φίλιππος (μέσω τηλ/ψης)  Μέλος 
7. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς    Μέλος 
8. Σταύρου Δ. Πέτρος (μέσω τηλ/ψης)   Μέλος 
9. Κουμπαράκης Δ. Γιώργος (μέσω τηλ/ψης)  Μέλος 

    ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η υπάλληλος της Αρχής κ. Κόρμπου Χριστίνα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου η με Α.Π.: 1000.0/12239/2023 Επισημειωματική Εντολή Γρ. Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δια της οποίας διαβιβάστηκε στην Αρχή το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΠ 

OD(2023)0016/30.01.2023 αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με θέμα «{…}» 

Οι Εισηγητές κ. Παναγιώτης Ν. Αγουρόγιαννης και Παναγιώτης Γ. Κουφός, αναπτύσσουν την από 

14/03/2023 Κοινή Εισήγησή τους, που αφορά το ανωτέρω έγγραφο. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και τη 

σχετική Εισήγηση 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 1 - Στις 14/10/2022 δια του από ιδίας ημερομηνίας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (εφεξής: 

Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) (με αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1573/14.10.22) απεστάλη και στη Ρ.Α.Λ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 

10723/02.08.2022 έγγραφο της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.), με 

θέμα «{…}»  

2 - Το από 01/12/2022 έγγραφο της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. OD(2022)0081/01.12.2022 

έγγραφό της προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., με κοινοποίηση προς ΥΠ.ΟΙΚ και Γ.Γ.ΥΠ.ΟΙΚ με 

θέμα «{…}» το οποίο κοινοποιήθηκε από τον Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. στη Ρ.Α.Λ. στις 02/02/2023 (με αρ. 

πρωτ. ΡΑΛ 1573/14.10.22)  

3 - Στις 16/02/2023 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 367/17.02.23) απεστάλη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 

1000.0/12239/2023/16.02.2023 Επισημειωματική εντολή του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής: Υ.ΝΑ.Ν.Π.), με την οποία αναζητά την Γνώμη της Αρχής επί του 

εν λόγω αιτήματος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. με θέμα «{…}», μετά των συνημμένων σ’ αυτήν εγγράφων, 

ήτοι: α) του από 30.03.2017 καταρτισθέντος, δυνάμει του άρθρου 2.4 της κυρωθείσας με το 

άρθρο 1 του Ν.4404/2016 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ), καταλόγου των Υπουργών 

ΝΑ.Ν.Π. και Οικονομικών (εφεξής: ΥΠ.ΟΙΚ) περί των αρμόδιων Κυβερνητικών Φορέων του 

Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: Ε.Δ.), β) το υπ’ αριθ. πρωτ. OD(2023)0016/30.01.2023 έγγραφο 

αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με θέμα «{…}», στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν, 

ως συνημμένα, β1) η από 23.01.2023 οικονομοτεχνική μελέτη {…}», καθώς και β2) τα 

παραρτήματα αυτής, ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 {…}» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 {…}». 
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4 - Στις 08/03/2023 ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. OD(2023)0029/08.03.2023 

έγγραφό του (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 476/08.03.23), προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., με 

κοινοποίηση προς ΥΠ.ΟΙΚ, Ρ.Α.Λ και Πρεσβεία της Κίνας, επισημαίνει ότι η ΟΛΠ ΑΕ τελεί σε 

αναμονή της απάντησης στο αίτημα με θέμα: «{…}». 

5 - Στις 08/03/2023 ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 478/08-03-2023 έγγραφο, προς 

τον Πρόεδρο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. με κοινοποίηση προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΥΠ.ΟΙΚ, Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. και Πρεσβεία 

της Κίνας, απαντά ότι το αίτημα της ΟΛΠ ΑΕ με θέμα: «{…}» εξετάζεται κατά προτεραιότητα, με 

σκοπό την παροχή Γνωμοδότησης σύμφωνα με το Νόμο. 

6 - Στις 10/03/2023 ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. OD(2023)0030/10.03.2023 

έγγραφό του (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 491/10.03.23), προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., με 

κοινοποίηση προς ΥΠ.ΟΙΚ, Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ και Πρεσβεία της Κίνας, ως προς το αίτημα με 

θέμα: «{…}» επισημαίνει {…}. 

7 - Στις 10/03/2023 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 495/10.03.23) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 

Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. με αντικείμενο την παροχή στοιχείων και δη το υπ’ αριθ. πρωτ. 

OD(2022)0092/14.12.2022 έγγραφο της Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο μνημονεύεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 

OD(2023)0016/30.01.2023 όμοιο αυτής. 

8 - Στις 13/03/2023 δια του από ιδίας ημερομηνίας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 502/13.03.23) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ 

αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 495/10.03.2023 επιστολής, τα αιτούμενα στοιχεία. 

9 - Στις 13/03/2023 ο κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε , με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΛΛΠΝΕ 3000.0/18560/2023 έγγραφό 

του (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ ΕΙΣ/507/13-03-2023), προς τον Πρόεδρο της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με κοινοποίηση 

προς τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., ανέφερε, σε απάντηση του προαναφερθέντος εγγράφου, ότι: 

«{…}» 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Ο ν.4389/2016 (Α΄94), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τον 

Ν.4770/2021 (Α' 16) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης 

σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» και ισχύει, άρθρο 112 

και 132. 
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• Ο ν.4404/2016 (Α’126) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και 

κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.», όπως έχει 

τροποποιηθεί με τον ν.4838/2021 (Α' 180) «Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 24.6.2016 

Σύμβασης Παραχώρησης που τιτλοφορείται “Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την 

εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς” 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”.»  

• Το από 19/01/2023 Π.Δ. (Δ’ 32) με θέμα «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 

Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά». 

• Τον από 30.03.2017 κατάλογο, των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Οικονομικών, των άρθρων που αναφέρονται σε «Κυβερνητικό φορέα του Ελληνικού Δημοσίου 

(Ε.Δ.)» μετά του αντιστοιχούντος κατά περίπτωση αρμοδίου Κυβερνητικού Φορέα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο Άρθρο 2.4 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ. 

• Το από 18.01.2018 Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα (Σ.Α.Λ.) της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

• Η από 11/12/2020 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με Α.Π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94701/5991 και με θέμα «Ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αρ. 104050/17.5.2006 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το συνολικό έργο του Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιά Α.Ε. (λειτουργία λιμένα Πειραιά και κατασκευή και λειτουργία έργων βελτίωσης και 

επέκτασής του) όπως αυτή ανανεώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΕΠΟ 2020) με ΑΔΑ: 

ΕΓ2Κ4653Π8-ΠΒΘ 

• Η από Απρίλιο 2021 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και το 

συμπληρωματικό αυτής τεύχος, Απριλίου 2022, με τίτλο «Υπόμνημα σε συνέχεια των αποφάσεων 

547/2022, 548/2022 και 549/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας» 

• Η 154/2022 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος ΣτΕ, με αντικείμενο την «Επεξεργασία σχεδίου 

προεδρικού διατάγματος», με θέμα «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 

Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά», το οποίο, τελικώς, εγκρίθηκε με το από 19/01/2023 

Π.Δ. (Δ’ 32). 

  

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης:  

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Β. Νομικό Πλαίσιο 

1.1. Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ο.Λ.Π. 

1.2. Διατάξεις του Ν.4404/2016 (Α’ 126) και της κυρωθείσας με το άρθρο 1 αυτού ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΔ – ΟΛΠ Α.Ε. 
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1.3. Αρμοδιότητα Κυβερνητικών Φορέων (κατ’ άρθρον 2 παρ. 4 της ΣΠ και του συναφούς υπ’ 
αρ. πρωτ. 1100/25810/2017 εγγράφου με το οποίο διαβιβάζεται η από 30-03-2017 επιστολή 
των κ. Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών). 

1.4 Διατάξεις του από 19/01/2023 Π.Δ. (Δ’ 32) με θέμα ««Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος 
και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά» 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Παρατηρήσεις επί των πραγματικών περιστατικών  

 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Σύμφωνα, προς τη διάταξη του άρθρου 112 του ν. 4389/2016 (Α΄94): «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την 

αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) […], β) […], γ[…], την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της 

τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, 

επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους, δ) […] 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) […], β) […], γ) […], 

δ) […], ε) … στ) την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού 

Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του. 3. 

Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i) να ενεργεί 

αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, καθώς και όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή νόμων που τις κυρώνουν.» 

Σύμφωνα, με την παρ. 4 του άρ. 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του Ν. 

4389/2016, του ν. 4389/2016 (Α΄94): «4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις διατάξεις του 

παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις Παραχώρησης και 

ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που 

απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 114 του παρόντος νόμου τελεί υπό την 

επιφύλαξη ειδικότερων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ τυπικού νόμου, από 

κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, η από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας 

Σύμβασης πραγματοποιείται αναφορά στη Ρ.Α.Λ. και δη στη σύστασή της, δυνάμει της παρ. 1 του 
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άρθρου 43 του Ν. 4150/2013, και στις αρμοδιότητές της, δυνάμει της παρ. 8 του προαναφερθέντος 

νόμου, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα 2.2 της εν λόγω Σύμβασης, ως εξής: «(α) Η 

παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους 

λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής και 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και 

τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, (β) 

Η διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, (γ) Η διαχείριση 

παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επ` αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δ) Η 

υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων 

(παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από 

τον φορέα διαχείρισης, (ε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, 

εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα 

επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους, (στ) Η εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 

της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή κατάχρησης 

δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών 

που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, (ζ) Η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την 

απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς 

λιμένες, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, (η) Η γνωμοδότηση επί της 

μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών 

υποδομών, (θ) Η γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

επί ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό 

του εθνικού λιμενικού συστήματος.». Αντίστοιχη αναφορά στη Ρ.Α.Λ. πραγματοποιείται και στην 

παρ. 4 του άρθρου 2 της ΣΠ, ως εξής: «Κάθε αναφορά της παρούσας Σύμβασης σε Κυβερνητικό 

Φορέα του ΕΔ θα συνιστά αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο ή/και (αναλόγως της περίπτωσης) σε κάθε 

αντίστοιχο φορέα, σώμα, οργανισμό ή αρχή του Ελληνικού Δημοσίου, που φέρει, σύμφωνα με τους 

νόμους και διοικητικούς κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, την ευθύνη για τα αντίστοιχα μέτρα, 

λειτουργίες, αρμοδιότητες ή ρυθμιστικές εξουσίες ή/και που έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται 

στους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς, όπως κατά καιρούς ισχύουν. Δίχως να περιορίζεται η γενική 

εφαρμογή των ανωτέρω, κάθε τέτοια αναφορά θα λογίζεται ότι περιλαμβάνει τη Ρ.Α.Λ., τη Λιμενική 

Αρχή, την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, αναφερόμενη ως Ε.Σ.Α.Λ., που συστάθηκε 

σύμφωνα με τον Νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27.6.2001), ή όποια άλλη αρχή που είναι αρμόδια 

σύμφωνα με το κατά περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο και τις αντίστοιχες διαδόχους αρχές αυτών. 
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το Ελληνικό Δημόσιο θα υποβάλει στον 

ΟΛΠ διεξοδικό κατάλογο, που θα προσδιορίζει όλες τις ευθύνες σε σχέση με τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τον υπεύθυνο 

φορέα, οργανισμό ή αρχή, και θα ενημερώνει αυτόν τον κατάλογο όποτε πραγματοποιούνται 

αλλαγές σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενό του (νοουμένου ότι αναφορές στον υπεύθυνο 

Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ θα συνιστούν αναφορά στον Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ που ορίζεται 

κάθε φορά σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 2.4), με τη διευκρίνιση ότι τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση 

του Ελληνικού Δημοσίου να παραδώσει ή να ενημερώσει αυτόν τον κατάλογο δεν θα δικαιολογεί επ’ 

ουδενί αδυναμία του ΟΛΠ να συμμορφωθεί με διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή/και των 

εφαρμοστέων νόμων.». 

Τέλος, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1100/25810/2017 από 05.04.2017 επιστολής των κ.κ. 

Υπουργών ΝΑ.Ν.Π. και ΟΙΚ., διαβιβάστηκε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. ο διεξοδικός κατάλογος των άρθρων της 

ΣΠ που αναφέρονται σε «Κυβερνητικό Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.)» μετά του 

αντιστοιχούντος, κατά περίπτωση άρθρου, οριζόμενου αρμοδίου Κυβερνητικού Φορέα του Ε.Δ., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 2 της ΣΠ. Εν προκειμένω, δε σύμφωνα με τα εντός 

του προαναφερθέντος Καταλόγου τεθέντα και δη επί των διατάξεων {…}, ως αρμόδιος Κυβερνητικός 

Φορέας του Ε.Δ. προσδιορίζονται οι κ.κ. Υπουργοί ΝΑ.Ν.Π. και ΟΙΚ. μετά από γνωμοδότηση της 

Ρ.Α.Λ. 

Επομένως, εν όψει ότι το υπό κρίση αίτημα αφορά στην άσκηση των συμβατικών 

δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης, καθότι 

αναζητείται από τους εκπροσωπούντες το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργούς ΝΑ.Ν.Π. και ΟΙΚ. να 

εγκρίνουν {…}, η Ρ.Α.Λ. κρίνεται αρμόδια να εξετάσει την εν λόγω υπόθεση και συναφώς να 

γνωμοδοτήσει στους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών δυνάμει του 

άρθρου 112 παρ. 2 περ. στ. του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και του εν ισχύ καταλόγου του άρθρου 2.4 της 

σύμβασης Παραχώρησης και των εκεί οριζόμενων ως αρμοδίων Κυβερνητικών φορέων για το άρθρο 

{…} της ΣΠ όπως έχει κυρωθεί, τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

1.1. Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ο.Λ.Π. 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς», 

που ιδρύθηκε με τον ν. 4748/1930 (Α΄ 166) και αναμορφώθηκε με τον α.ν. 1559/1950 (Α΄ 252), που 

κυρώθηκε με τον ν. 1630/1951 (Α΄ 8), μετετράπη με το άρθρο πρώτο (παρ. 1) του ν. 2688/1999 (Α΄ 
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40) σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» και 

διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Π. ΑΕ», η οποία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με 

σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 

τριακοστού πέμπτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) ορίσθηκε ότι με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Ε. με την επωνυμία «Ο.Λ.Π. ΑΕ», παραχωρείται στη δεύτερη το 

δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που 

ευρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς, στη σύμβαση δε αυτή ορίζονται, 

μεταξύ άλλων, η διάρκεια παραχώρησης του ανωτέρω δικαιώματος, το καταβαλλόμενο τίμημα, το 

ειδικότερο περιεχόμενο του εν λόγω δικαιώματος, η τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Π. ΑΕ σε ετήσια 

βάση, καθώς και οι υποχρεώσεις της και, ιδιαίτερα, οι σχετικές με την πληρότητα των παρεχόμενων 

από αυτήν υπηρεσιών, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας 

και της ασφάλειας αυτών. Με το άρθρο πρώτο του ν. 3654/2008 «Κύρωση των Συμβάσεων 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. ΑΕ) 

και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 57) κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 13.2.2002 Σύμβαση 

Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων 

εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς, μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.). Με τη σύμβαση αυτή ορίσθηκε ότι παραχωρείται στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της 

χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Πειραιώς για χρονικό διάστημα πενήντα ετών, αρχόμενο την 

13.2.2002, με τη ρητή διευκρίνιση ότι το παραχωρούμενο δικαίωμα περιλαμβάνει την χρήση και 

εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων 

καθώς και την παραχώρηση του ιδίου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς τρίτους, για τη συμβατική 

διάρκεια και υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση (βλ. τα άρθρα 1, 2 και 4 

παρ. 4.1 της Σύμβασης, όπως οι παρ. 2.1 και 4.1 τροποποιήθηκαν από την ΥΑ 8322.03/12/08 (Β΄ 

2372), καθώς και το άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 3564/2008). Στο δε άρθρο 15 αυτής ορίζεται ότι οι 

όροι της σύμβασης είναι δυνατόν να τύχουν αναδιαπραγμάτευσης εν όλω ή εν μέρει είτε στις 

περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετο αντάλλαγμα, είτε σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των 

συνθηκών κατά το άρθρο ΑΚ 388. Ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών συμφωνείται ότι αποτελεί και 

οποιαδήποτε μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Π. 

Α.Ε. κάτω του ορίου του 51% (παρ. 15.1 περ. iii). Στη συνέχεια, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπήχθη στο Πρόγραμμα 

Αποκρατικοποιήσεων 2011 - 2015 του ν. 3985/2011 (Α΄ 151) και εκδόθηκαν αποφάσεις της 
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προβλεπόμενης στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων 

και Αποκρατικοποιήσεων, με τις οποίες μεταβιβάσθηκαν, με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 4 και 

5 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» (εφεξής ΤΑΙΠΕΔ), χωρίς αντάλλαγμα, στοιχεία 

της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διάθεσή τους σε επενδυτές για την 

άντληση δημοσίων εσόδων προοριζόμενων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

χρέους. Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 195/27.10.2011 (Β΄ 2501) και 206/25.4.2012 (Β΄ 1363) της 

Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ 

(το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής 

περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων ΝΠΔΔ ή των δημοσίων επιχειρήσεων 

των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων – άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3986/2011, Α΄ 152) για τον ως άνω 

σκοπό, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικά (5.775.000 + 

12.759.440 =) 18.534.440 μετοχές της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) 

Α.Ε.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό (23,100% + 51,038% =) 74,138% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Ακολούθως, το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε την από 5.3.2014 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 

απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». Όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να διαθέσει ποσοστό 67% των μετοχών της ως άνω ανώνυμης εταιρείας με 

συναλλαγή, η οποία θα περιλαμβάνει «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών» (ΣΑΜ) στον προτιμητέο 

επενδυτή που θα προκύψει από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία και, ενδεχομένως, «Συμφωνία 

Μετόχων» (ΣΜ) για την ίδια εταιρεία. Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται με την εν 

λόγω Πρόσκληση ότι το έτος 2002 το Ελληνικό Δημόσιο συνήψε με την ανώνυμη εταιρεία 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.» Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε 

μεταγενεστέρως με νόμο (βλ. άρθρο πρώτο του ν. 3654/2008, Α΄ 57), δυνάμει της οποίας 

παραχωρήθηκε στην εταιρεία «το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της γης, των 

κτισμάτων και της υποδομής της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, καθώς και το 

δικαίωμα σύναψης περαιτέρω παραχωρήσεων αναφορικά με τη λειτουργία αυτού σε τρίτους, έναντι 

καταβολής καταλλήλου ανταλλάγματος». Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται με την 

ίδια Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ ότι η, από έτους 2002, Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.» θα αποτελέσει 

αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης και, ενδεχομένως, τροποποίησης με σκοπό, μεταξύ άλλων 

θεμάτων,: i) να εισαχθούν περισσότερο λεπτομερείς παράμετροι και προδιαγραφές σχετικά με τις 
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τρέχουσες υποχρεώσεις του Ο.Λ.Π. να παρέχει, φιλοξενεί ή/και υποστηρίζει μία πλήρη σειρά από 

λιμενικές υπηρεσίες και δραστηριότητες εντός του Λιμένος Πειραιώς, ii) να διατηρηθεί η θέση και ο 

ρόλος του Λιμένος Πειραιώς και να επιτηρηθεί η κεφαλαιώδης εθνική σημασία του ως κύριου 

θαλάσσιου λιμένα που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά του Αιγαίου, iii) να ενθαρρυνθεί 

η επένδυση προκειμένου να βοηθηθεί η αναζωογόνηση των περιοχών/ δραστηριοτήτων 

κατασκευής και επισκευής πλοίων, iv) να στηριχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων εντός του Λιμένος Πειραιώς, v) να προσδιοριστεί λεπτομερώς η 

κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό και την έγκριση από το Ελληνικό Δημόσιο των τιμολογίων 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ακτοπλοΐας λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, κοινωνικές και 

δημογραφικές παραμέτρους, vi) να προκύψουν κατάλληλα κίνητρα και μηχανισμοί 

αναπροσδιορισμού που να καθορίζουν τα επίπεδα των χρηματικών ανταλλαγμάτων παραχώρησης 

καταβλητέα από τον Ο.Λ.Π. στο Ελληνικό Δημόσιο και vii) να συμφωνηθούν συγκεκριμένες 

επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά. Στην ίδια ως άνω Πρόσκληση ορίσθηκε ότι η διαδικασία για την 

απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα διενεργηθεί σε δύο 

στάδια (φάσεις). Ειδικότερα, κατά την πρώτη φάση τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποδείξουν ότι πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης και το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας που ορίζονται λεπτομερώς στην 

Πρόσκληση, στη συνέχεια δε, τα ενδιαφερόμενα μέρη, των οποίων οι προδιαγραφές ικανοποιούν 

τα ανωτέρω κριτήρια (προεπιλεγέντα μέρη) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της 

διαδικασίας, στην οποία θα υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές και θα αποδείξουν ότι 

πληρούν και τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας. Τέλος, στην εν λόγω Πρόσκληση ορίσθηκε ότι οι 

ακριβείς όροι των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. του 

προαναφερθέντος αποκλειστικού δικαιώματος και οι εμπορικές συνέπειες των εν λόγω 

τροποποιήσεων θα προσδιοριστούν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας. Στις 8.4.2016 υπογράφηκε 

η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του προτιμώμενου επενδυτή, 

παράρτημα της οποίας (υπ’ αρ. 13) αποτέλεσε και το κείμενο της (τροποποιημένης) Σύμβασης 

Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. Α.Ε. Στη συνέχεια εκδόθηκε ο ν. 4404/2016 

“Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της 

από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και άλλες διατάξεις” (Α΄ 126). Ακολούθως, υπεγράφη η από 

22.09.2021 Συμφωνία Τροποποίησης της από 24.06.2016 Σύμβασης Παραχώρησης, η Συμφωνία δε 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4838/2021 (ΦΕΚ Αˈ 180). Όπως αναφέρεται στο κείμενο 

της συμφωνίας, κρίθηκε αναγκαία η διευθέτηση ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της 
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Σύμβασης, ιδίως σε σχέση με τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των Πρώτων Υποχρεωτικών 

Επενδύσεων για λόγους που «κείνται εκτός του ευλόγου ελέγχου του ΟΛΠ». Στο πλαίσιο αυτό 

επέρχονται τροποποιήσεις στο προοίμιο και στα άρθρα 7, 8, 16, 18 και 27 της εν λόγω Σύμβασης. 

 

1.2. Διατάξεις του Ν.4404/2016 (Α’ 126) και της κυρωθείσας με το άρθρο 1 αυτού ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΔ – ΟΛΠ Α.Ε. 

Στο άρθρο 6 της Σύμβασης ορίζονται τα εξής: «6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ. 6.1 Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα 

Σύμβαση, ο ΟΛΠ θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή και από κάθε ουσιώδη άποψη με: (α) το 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, επικαιροποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με 

το Άρθρο 6.2· και (β) το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα, καταρτισμένο, επικαιροποιημένο και εγκεκριμένο 

σύμφωνα με το Άρθρο 6.3, όπως το καθένα είναι εκάστοτε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας Σύμβασης. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και 

Μελέτη Διαχείρισης και το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα καθώς και η συσχέτιση μεταξύ αυτών 

παρατίθενται λεπτομερέστερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 (β) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3 (β). 6.2 Για το 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες και διαδικασίες: 

(α) Ο ΟΛΠ θα καταρτίσει, θα επικαιροποιήσει και θα υποβάλει προς έγκριση σύμφωνα με το παρόν 

Άρθρο 6.2: (i) ένα αρχικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης αναφορικά με τον Χώρο 

του Λιμένα για το διάστημα τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2035, σύμφωνα με τις ακόλουθες 

παραγράφους του παρόντος Άρθρου 6.2 (Το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 

Διαχείρισης), εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (η Ημερομηνία 

Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης)· και (ii) εφόσον είναι απαραίτητο, 

ένα κατάλληλα αναθεωρημένο, επικαιροποιημένο ή/και αναμορφωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα … 

στην αρχή της δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου … και εφεξής στην αρχή κάθε μεταγενέστερης 

Επενδυτικής Περιόδου. (β) Ο ΟΛΠ θα διασφαλίζει ότι το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 

Διαχείρισης και κάθε Επικαιροποιημένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης θα 

συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη: (i) με όλους τους νόμους και κανονισμούς γενικής 

εφαρμογής, καθώς και όλους τους ισχύοντες Ρυθμιστικούς Κανόνες· (ii) με τη μεθοδολογία και τις 

προδιαγραφές που παρατίθενται στο έγγραφο με τίτλο “Προδιαγραφές Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος”, το οποίο χρονολογείται 

τον Μάρτιο 2013 και δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (οι Προδιαγραφές Αναπτυξιακού Προγράμματος 
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και Μελέτης Διαχείρισης), ή τις διαδοχικές κατευθυντήριες γραμμές που ενδέχεται να δημοσιευτούν 

κατά καιρούς από τον υπεύθυνο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ [εννοείται: Ελληνικού Δημοσίου]· και 

(iii) με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση προγραμματικών σχεδίων, 

όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 (β). (γ) Τα Μέρη αναγνωρίζουν και επισημαίνουν ότι ο ΟΛΠ 

δεν διαθέτει Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, που πληροί τις απαιτήσεις της 

ανωτέρω παραγράφου (β) κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης αλλά, αντ’ αυτού, έχει 

λάβει μόνο τις ακόλουθες εγκρίσεις: (i) τις αποφάσεις της ΕΣΑΛ υπ’ αριθ. 01/15-07-2002 (2η 

Συνεδρίαση), 04/18-03-2003 (5η Συνεδρίαση), 05/18-03-2003 (5η Συνεδρίαση), 02/11-09-2003 (7η 

Συνεδρίαση), 03/11-09-2003 (7η Συνεδρίαση), 08/16-06-2006 (26η Συνεδρίαση), 01/24-11-2006 (30η 

Συνεδρίαση), 13/19-02-2009 (39η Συνεδρίαση), 03/10-09-2009 (45η Συνεδρίαση), που έχουν 

επικυρωθεί από τον Νόμο 4081/2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184/27-09-2012 (Τεύχος Α) και την 

απόφαση της ΕΣΑΛ υπ’ αριθ. 17/11-12-2012 (55η Συνεδρίαση) που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 68/08-

03-2013 (Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων)· και (ii) τις 

περιβαλλοντικές εγκρίσεις, όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 (γ)· (δ) Ο ΟΛΠ δεσμεύεται να 

συμμορφώνεται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις υφιστάμενες εγκρίσεις που απαριθμούνται στο 

Άρθρο 6.2 (γ) και συμφωνεί να μην υπερβαίνει τους αντίστοιχους περιορισμούς τους, έως ότου 

καταρτιστεί και εγκριθεί δεόντως το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης 

σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. (ε) Ο ΟΛΠ θα υποβάλει στον υπεύθυνο Κυβερνητικό Φορέα του 

ΕΔ ολοκληρωμένο προσχέδιο του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης, 

καθώς και ολοκληρωμένο προσχέδιο κάθε Επικαιροποιημένου Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

Μελέτης Διαχείρισης έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία πρέπει 

έκαστο να υποβληθεί και η οποία προσδιορίζεται στο Άρθρο 6.2 (α). … 6.3 … 6.4 Για τους σκοπούς 

του παρόντος Άρθρου 6, κατά την εξέταση και αναθεώρηση κάθε προσχεδίου … ή/και προσχεδίου 

του Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα, ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ θα επιδιώκει να τα 

εναρμονίσει με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στο εφαρμοστέο δίκαιο και την 

παρούσα Σύμβαση, αλλά δεν θα δικαιούται να προβαίνει σε επαναξιολόγηση της υποκείμενης 

βασικής εμπορικής σκοπιμότητας ή των υποκείμενων επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων αυτών. 6.5 

Προς αποφυγή αμφιβολίας, συμφωνείται ότι: (α) η κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του Αρχικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης ή/και του Αρχικού ΣΑΛ δεν θα αποτελεί 

προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση ή την υλοποίηση οποιωνδήποτε 

έργων, είτε αυτά υφίστανται τώρα είτε όχι και είτε αναλαμβάνονται από τον ΟΛΠ είτε όχι, με 

σκοπό τη συμμόρφωση του ΟΛΠ με τις υποχρεώσεις του βάσει του Άρθρου 7 ή/και 8 ή άλλως (σε 

κάθε περίπτωση, συνολικά αποκαλούνται τα Αρχικά Έργα), αλλά μόνο στο βαθμό που τα εν λόγω 
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Αρχικά Έργα: (i) συνάδουν και μπορούν να εναρμονιστούν με τις υφιστάμενες ΕΣΑΛ και τις 

περιβαλλοντικές εγκρίσεις που απαριθμούνται στο Άρθρο 6.2 (γ) (οι Υφιστάμενες Εγκρίσεις)· (ii) δεν 

κατασκευάζονται σε συνθήκες που θα αναιρούσαν τις απαγορεύσεις που παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 (β)· (iii) στον βαθμό που συνιστούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις, έχουν συμμορφωθεί 

με τις διαδικασίες που παρατίθενται στο Άρθρο 7· και (iv) έχουν λάβει, κατά τα άλλα, όλες τις άδειες 

και εγκρίσεις που απαιτούν οι ισχύοντες νόμοι· (β) η ανωτέρω παράγραφος (α), σε καμία περίπτωση 

δεν θα αποτελεί πρόσχημα για τη μη συμμόρφωση του ΟΛΠ ή την καθυστέρηση συμμόρφωσής του 

με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν Άρθρο 6· (γ) το παρόν Άρθρο 6.5 θα παύσει 

να εφαρμόζεται: (i) με την επιφύλαξη ότι ο ΟΛΠ θα έχει συμμορφωθεί εγκαίρως με τις υποχρεώσεις 

του σύμφωνα με το Άρθρο 6.2(i), την ημερομηνία κατά την οποία το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

και Μελέτη Διαχείρισης θα εγκριθεί οριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 6.2· ή (ii) εάν ο ΟΛΠ δεν 

συμμορφωθεί εγκαίρως με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Άρθρο 6.2(i), αναφορικά με την 

Ημερομηνία Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης· και (δ) προς αποφυγή 

αμφιβολίας, όσο το παρόν Άρθρο 6.5 συνεχίζει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 

(γ), αναφορές στο Άρθρο 7 και σε άλλα σημεία στο Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 

Διαχείρισης θα εννοούνται ως αναφορές στις Υφιστάμενες Εγκρίσεις, εκτός αν … ορίζεται 

διαφορετικά από τα συμφραζόμενα. 6.6 Ο ΟΛΠ θα διαβουλεύεται με τον Δήμο Πειραιά πριν από την 

κατασκευή έργων (πέραν των Υποχρεωτικών Επενδύσεων) στον Κεντρικό Λιμένα (δηλαδή στους 

Χώρους των Τερματικών Σταθμών που σημειώνονται με κόκκινο και πράσινο στο διάγραμμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.3), που σχετίζονται με την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών αυτών, 

καθώς και με τις σχετικές υποδομές, στον βαθμό που τα εν λόγω έργα αναμένεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τη διασύνδεση λιμένα – πόλης. Το αντικείμενο των εν λόγω διαβουλεύσεων θα εστιάζεται 

πρωταρχικά στην επίλυση ζητημάτων μεταφορών, ρύθμισης της κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών 

ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται με τα εν λόγω έργα. Η ανάγκη διαβούλευσης σύμφωνα με το παρόν 

Άρθρο 6.6 δεν θα επηρεάσει επ’ ουδενί, ούτε θα καθυστερήσει … οποιοδήποτε έργο, για το οποίο ο 

ΟΛΠ έχει λάβει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τους 

ισχύοντες νόμους. …». 

Περαιτέρω, στο Παράρτημα 7.2 της, κυρωθείσας με τον προαναφερθέντα ν. 4404/2016, 

Σύμβασης Παραχώρησης αναφέρονται οι εξής Επενδύσεις τις οποίες η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανέλαβε την 

υποχρέωση να πραγματοποιήσει εντός της πρώτης επενδυτικής περιόδου (Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις): 1) Επέκταση Επιβατικού Λιμένα, 2) Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και 

γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, 3) 

Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας, 4) Υπόγεια Οδική 
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Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ, 5) Βελτίωση και Συντήρηση 

Υποδομών Λιμένα, 6) Προμήθεια Εξοπλισμού, 7) Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα, 8) Μελέτες, 9) 

Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών, 10) Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων 

(Λιμένας Ηρακλέους) και 11) Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης [ΝΕΖ] 

(συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών). Από αυτές, οι επενδύσεις υπ’ αρ. 1, 2, 7, 9 και 11 

ορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι, ενώ οι λοιπές ως Πρώτες 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ. Εξάλλου, στο Παράρτημα 6.2.γ της Σύμβασης 

Παραχώρησης αναφέρονται οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις που έχει λάβει η παρεμβαίνουσα ΟΛΠ ΑΕ, 

μεταξύ των οποίων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη νότια επέκταση του 

επιβατικού λιμένα για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων (απόφαση 170400/11.9.2013 του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).  

Περαιτέρω, στο Παράρτημα 6.2.β της Σύμβασης προβλέπονται “Κανόνες και Κατευθυντήριες 

Γραμμές Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης” και ορίζεται ότι αυτά 

(i) πρέπει να «εξυπηρετήσουν … (Α) τη διάρθρωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 

λιμενικής προοπτικής … (Β) … (Γ) την αρωγή στη διαχείριση της όλης εφοδιαστικής αλυσίδας δια της 

ένταξης του λιμένα σε μία αξιολόγηση ευρύτερου δικτύου …, τη διασφάλιση της παροχής ζωτικής 

σημασίας υποδομής για τον λιμένα (και την αλυσίδα διαμετακόμισης), … (Δ) …, (Ε) την παροχή 

αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας δια του εντοπισμού βασικών περιβαλλοντικών αξιών από 

τα αρχικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού» και (ii) πρέπει «να συμμορφώνονται με» τις 

«Προδιαγραφές Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς 

Ενδιαφέροντος» που εκδόθηκαν το 2013 από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων. Στη συνέχεια, το ίδιο 

Παράρτημα ορίζει τα ακόλουθα: «(iii). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, να περιλαμβάνει» (το 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα – Μaster Ρlan) «την ακόλουθη ελάχιστη πληροφόρηση: … (Α) δήλωση 

πρόθεσης του ΟΛΠ για τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική και φιλοσοφία σχετικά με το Λιμένα 

Πειραιώς (Β) λεπτομερή στοιχεία των σχεδίων ανάπτυξης για κάθε ευρύ πεδίο λιμενικών υπηρεσιών 

και ανά τμήμα, συμπεριλαμβανομένης εμπορικής ανάπτυξης υποδομών, υπερδομών και βελτίωσης 

εξοπλισμού, τεχνικής συντήρησης και παρεπόμενης τεχνικής υποστήριξης… (Γ) λεπτομερείς 

προβλέψεις δραστηριότητας ανά τμήμα … (Δ) προβλέψεις διακίνησης για όλες τις δραστηριότητες 

και εξελίξεις που συνδέονται με την αύξηση της κίνησης … (Ε) λεπτομερή έκθεση δαπανών όλων των 

έργων και επενδύσεων … ώστε να καταδεικνύεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των Έργων 

Ανάπτυξης (ΣΤ) Πρόγραμμα Ανάπτυξης … (Η) Προγραμματικές προθέσεις του ΟΛΠ για το πώς ο 

Λιμένας Πειραιώς θα εξελιχθεί στο τέλος της περιόδου παραχώρησης και σε κρίσιμα ενδιάμεσα 

στάδια … Επισκόπηση και επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, … (ΙΑ) χωρίς 
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να θίγεται το άρθρο 6.5, σχετικά με το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης 

(Master Plan) λεπτομερή σχέδια ανάπτυξης αναφορικά με τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις …».  

Σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου {…} της σύμβασης παραχώρησης, όπως κυρώθηκε 

δια του άρθρου {…} τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται ότι: «{…}». 

Ακολούθως σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 12 της σύμβασης παραχώρησης, όπως 

κυρώθηκε δια του άρθρου 1 του ν. 4404/2016 τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται ότι: «… 12.1 

Ο ΟΛΠ μπορεί να χρησιμοποιεί εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα πρόσωπα, είτε 

συνδέονται με τον ΟΛΠ είτε όχι (οι Υπεργολάβοι), προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

βάσει της παρούσας Σύμβασης, καθώς και για την ανάληψη οποιωνδήποτε εργασιών στον Χώρο του 

Λιμένα. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 12.14, οποιαδήποτε σύμβαση με Υπεργολάβο (η 

Υπεργολαβία) θα συνάπτεται, ανανεώνεται, επεκτείνεται ή τροποποιείται μόνο υπό εύλογους όρους 

αγοράς. 12.2 Εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των ενενήντα (90) ημερών από την Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος, ο ΟΛΠ θα υιοθετήσει με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του και θα 

δημοσιεύσει σειρά δεσμευτικών εταιρικών κανονισμών (οι Κανονισμοί Ανάθεσης Συμβάσεων και 

Υποπαραχωρήσεων), που θα ισχύουν για τις Υπεργολαβίες, τους Υπεργολάβους, τις 

Υποπαραχωρήσεις (πλην των Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας) και τους 

Υποπαραχωρησιούχους του ΟΛΠ, ενώ θα δύναται κατά καιρούς να ενημερώνει, τροποποιεί ή να 

συμπληρώνει τους Κανονισμούς Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων. Οι Κανονισμοί 

Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων θα περιλαμβάνουν τις ισχύουσες διαδικασίες για τη 

δημοπράτηση Υπεργολαβιών και Υποπαραχωρήσεων, την επιλογή Υπεργολάβων και 

Υποπαραχωρησιούχων καθώς και οποιαδήποτε συναφή ζητήματα. Ο ΟΛΠ θα διασφαλίζει ότι οι 

Κανονισμοί Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων: (α) παραθέτουν διαφανείς και εύληπτους 

κανόνες και διαδικασίες, που συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη 

διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης· (β) παραθέτουν εύλογα και βασισμένα στην αγορά όρους και 

κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών δημοπράτησης και επιλογής, καθώς και 

για τον καθορισμό των διαδικασιών που αναμένεται να ισχύουν για έναν συγκεκριμένο τύπο 

Υπεργολαβίας ή Υποπαραχώρησης· (γ) δημοσιεύονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην τρέχουσα 

εκδοχή τους και παραμένουν διαθέσιμοι μετά από τη δημοσίευση για επισκόπηση από τρέχοντες και 

εν δυνάμει Υπεργολάβους (η δημοσίευση στην εταιρική ιστοσελίδα του ΟΛΠ, σε περίοπτη, ευχερώς 

αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη θέση θα θεωρείται ότι εκπληρώνει τον εν λόγω σκοπό)· και (δ) 

εφαρμόζονται με συνέπεια. 12.3 Με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών της ελεύθερης και χωρίς 

διακρίσεις πρόσβασης, όπως αυτές ορίζονται στο Αρθρο 9 ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο 
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δίκαιο, ο ΟΛΠ μπορεί να παραχωρήσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο της 

παρούσας Σύμβασης, συνάπτοντας υποπαραχωρήσεις με εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα 

τρίτα μέρη, συνδεδεμένα ή μη με τον ΟΛΠ (οι Υποπαραχωρήσεις και κάθε τρίτο μέρος, ο 

Υποπαραχωρησιούχος). Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο Αρθρο 9 και με την επιφύλαξη 

του Άρθρου 12.14, οποιαδήποτε εν λόγω Υποπαραχώρηση θα συνάπτεται, θα ανανεώνεται, θα 

παρατείνεται ή θα τροποποιείται μόνο με εύλογους όρους αγοράς και σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που παρατίθενται στους Κανονισμούς Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων. Προς αποφυγή 

αμφιβολιών, πλην ρητής διαφορετικής διάταξης, οι παραπομπές του παρόντος εγγράφου σε 

Υποπαραχωρήσεις θα περιλαμβάνουν αμφότερες τις Υποπαραχωρήσεις που υφίστανται κατά την 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η Υποπαραχώρηση ΣΕΠ), όσο και 

μελλοντικές Υποπαραχωρήσεις. 12.4 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 12.5, ο ΟΛΠ: (α) θα επιδίδει 

στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ ειδοποίηση για την σκοπούμενη σύναψη, ανανέωση, 

παράταση ή τροποποίηση Υποπαραχώρησης σε σχέση με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στο Αρθρο 11.1, με επιστολή, που θα προσδιορίζει τους βασικούς όρους της (των) 

αντίστοιχης (-ων) Υποπαραχώρησης (Υποπαραχωρήσεων), καθώς και τις εξειδικευμένες γνώσεις, την 

εμπειρία και την τεχνογνωσία του Υποπαραχωρησιούχου· και (β) αμέσως μετά από τη σύναψη ή την 

τροποποίηση των όρων που ισχύουν για κάθε Υποπαραχώρηση που καλύπτεται από την παράγραφο 

(α), θα υποβάλει στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ πλήρες αντίγραφο της σχετικής 

πρωτότυπης σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ. 12.5 Ο ΟΛΠ δεν μπορεί να 

συνάψει οποιεσδήποτε Υποπαραχωρήσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το σύνολο ή μέρος 

των δραστηριοτήτων του Τερματικού Σταθμού Οχηματαγωγών πλοίων χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου Κυβερνητικού Φορέα του ΕΔ, η οποία μπορεί να παρασχεθεί ή 

να μην χορηγηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του τελευταίου (του Κυβερνητικού Φορέα 

του ΕΔ). 12.6 Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των Άρθρων 12.2 και 12.3, ο ΟΛΠ μπορεί να συνάπτει 

Υποπαραχωρήσεις και συμβάσεις με Υπεργολάβους μόνο επί τη βάσει ανοικτών, διαφανών, 

ανταγωνιστικών και αμερόληπτων διαδικασιών. Σε περίπτωση που ο ΟΛΠ συνάψει τέτοιου είδους 

συμβάσεις, χωρίς να τηρήσει αυτές τις διαδικασίες, ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ 

μπορεί να ζητήσει από τον ΟΛΠ να καταγγείλει την (-ις) αντίστοιχη (-ες) σύμβαση (εις) αμέσως και 

ο ΟΛΠ θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας λόγω 

καταγγελίας…» 

Ακολούθως σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 27 της σύμβασης παραχώρησης, όπως 

κυρώθηκε δια του άρθρου 1 του ν. 4404/2016 τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται ότι: «…27.2 

Τα Μέρη θα διορίσουν: (α) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση ορισμένων τεχνικών 
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συμβουλευτικών καθηκόντων και λειτουργιών και για την παροχή υποστήριξης σε σχέση με την 

υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, όπως πληρέστερα αναφέρεται στο Αρθρο 7 (ο Αρχικός 

Ανεξάρτητος Μηχανικός)· και (β) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση ορισμένων 

τεχνικών συμβουλευτικών καθηκόντων και λειτουργιών και για την παροχή υποστήριξης σε σχέση 

με την Απόδοση, όπως πληρέστερα αναφέρεται στο Άρθρο 26 (ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Απόδοσης). 

27.3 Εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο Αρχικός Ανεξάρτητος Μηχανικός θα 

επιλεγεί: (α) μέσω κατάλληλα δημοσιοποιηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας υπό τη διεύθυνση του 

ΟΛΠ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων και· (β) μεταξύ 

υποψηφίων οι οποίοι: (i) έχουν επαρκή και κατάλληλη εμπειρία και εξοικείωση με έργα και 

παραχωρήσεις παρόμοιου μεγέθους και κλίμακας στον τομέα των λιμενικών / θαλάσσιων έργων και 

(ii) διαθέτουν τα προσόντα που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.3. 27.4 Ο Ανεξάρτητος 

Μηχανικός Απόδοσης θα επιλεγεί το ταχύτερο δυνατό πριν από την Αρχική Επιθεώρηση και για την 

εν λόγω επιλογή θα εφαρμόζεται το Άρθρο 27.3. 27.5 Ένα Μέρος μπορεί να αντιταχθεί στον διορισμό 

ενός Ανεξάρτητου Μηχανικού μόνο για τον λόγο ότι εάν ο διορισμός δεν πληροί τα κριτήρια του 

Άρθρου 27.3. 27.6 Ο ΟΛΠ θα συνάψει σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών με τον Ανεξάρτητο 

Μηχανικό (η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού), οι όροι της οποίας θα ανταποκρίνονται στις 

ευθύνες και τα δικαιώματα του Ανεξάρτητου Μηχανικού στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Η 

Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού θα πρέπει να προσυπογράφει για λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου και θα περιλαμβάνει ειδικά την υποχρέωση επιμέλειας που θα καλύπτει εξίσου το 

Ελληνικό Δημόσιο και τον ΟΛΠ. Ο ΟΛΠ θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των αμοιβών και 

άλλων εξόδων και δαπανών του Ανεξάρτητου Μηχανικού και το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα φέρει 

καμία ευθύνη για τις εν λόγω αμοιβές, δαπάνες και έξοδα. Η διάρκεια της Σύμβασης Ανεξάρτητου 

Μηχανικού δεν θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις του ρόλου του. 27.7 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 

μπορεί να αντικατασταθεί και η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού μπορεί να καταγγελθεί ή να 

τροποποιηθεί μόνο: (α) με τη γραπτή συναίνεση των Μερών· (β) για λόγους εθνικής ασφάλειας 

κατόπιν αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου· ή (γ) σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν 

πληροί πλέον τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.3. 27.8 Ο Ανεξάρτητος 

Μηχανικός: (α) θα εξετάζει κάθε προσχέδιο Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης 

και προσχέδιο ΣΑΛ και κάθε προσχέδιο Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα προτείνει αλλαγές, όπου 

αρμόζει, σχετικά με τα ακόλουθα: (i) Εάν το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης, που θα υποβληθεί προς 

έγκριση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, είναι πλήρες και στην τελική 

μορφή του· (ii) την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης με το 

εγκεκριμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης του ΟΛΠ και το Σχέδιο Ανάπτυξης 
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Λιμένα (αλλά με την επιφύλαξη του Άρθρου 6.2), τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και 

τα Πρότυπα Σχεδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το Άρθρο 6.5(δ)· (iii) στον βαθμό που το 

Σχέδιο Οριστικής Μελέτης αναφέρεται σε Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση Προτεραιότητας I, 

επιβεβαίωση ότι: (Α) ο συναφής προϋπολογισμός κατασκευής δεν είναι μικρότερος από ογδόντα τοις 

εκατό (80%) του αντίστοιχου Κόστους Αναφοράς που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2· και (Β) στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό, ο ισχύων προϋπολογισμός κατασκευής σε μία ή περισσότερες Πρώτες 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I αναπροσαρμόζεται καταλλήλως ούτως, ώστε ο 

συνολικός ισχύων προϋπολογισμός κατασκευής σε όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

Προτεραιότητας I να μην είναι μικρότερος από 222.283.800 € (ολογράφως: διακόσια είκοσι δύο 

εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ)· (β) θα επιβλέπει τις Πρώτες 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις και τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις που θα αναληφθούν 

σύμφωνα με το Αρθρο 7, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή που ζητά ο ΟΛΠ να τις ολοκληρώσει, 

και στη διάρκεια της επίβλεψης θα δικαιούται να διεξάγει έρευνες και να ζητά τις πληροφορίες 

που κρίνει απαραίτητες· (γ) θα επιθεωρεί τα έργα και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με ισχύοντα 

πρότυπα, νόμους και χρονοδιαγράμματα και θα προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές και θα εκδίδει 

πιστοποιητικά ολοκλήρωσης· (δ) θα παρέχει τη συνδρομή του από κάθε άλλη τεχνική άποψη, όπως 

μπορεί να ζητούν ο ΟΛΠ και το Ελληνικό Δημόσιο· (ε) θα καταρτίζει και θα τηρεί πλήρη και 

κατάλληλα αρχεία για όλα τα ανειλημμένα καθήκοντα και θα θέτει αυτά τα αρχεία στη διάθεση του 

Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του· και (στ) θα έχει κάθε άλλο δικαίωμα και υποχρέωση 

που προβλέπεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ή/και κάθε συμπληρωματικό καθήκον ή/και κάθε 

άλλο καθήκον το οποίο μπορεί περαιτέρω να προβλέπεται στη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού. 

(ζ) θα έχει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για αυτόν στο Άρθρο 7.2 της Σύμβασης.» 

Τέλος σύμφωνα προς τις διατάξεις του παραρτήματος {…} της Σύμβασης Παραχώρησης, 

όπως κυρώθηκε δια του άρθρου {…}τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται ότι: «{…}» 

1.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (κατ’ άρθρον 2 παρ. 4 της ΣΠ και του συναφούς υπ’ 

αρ. πρωτ. 1100/25810/2017 εγγράφου με το οποίο διαβιβάζεται η από 30-03-2017 επιστολή των 

κ. Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών)  

Δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. 1100/25810/2017 εγγράφου με το οποίο διαβιβάζεται η από 30-

03-2017 επιστολή των κ. Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, 

διαβιβάστηκε στον Ο.Λ.Π. καθώς και στους λοιπούς αποδέκτες, μεταξύ των οποίων και η Ρυθμιστική 

Αρχή Λιμένων, διεξοδικός κατάλογος των άρθρων που αναφέρονται σε «Κυβερνητικό Φορέα του 

Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.)» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της Σύμβασης Παραχώρησης 
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μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την αντιστοίχιση ανά άρθρο του κατά περίπτωση 

αρμοδίου Κυβερνητικού Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.). Σε αυτόν, για τις διατάξεις του 

άρθρου {…} της Σύμβασης Παραχώρησης, ως αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του Ελληνικού 

Δημοσίου (Ε.Δ.) αναφέρεται {…}.  

1.4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ από 19/01/2023 Π.Δ. (Δ’ 32) με θέμα ««Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος 

και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά» 

Με το από 19/01/2023 Π.Δ. (Δ’ 32) με θέμα ««Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά» και ειδικά στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

2 αυτού προβλέπεται ότι: «Η Ζώνη του Επιβατικού Λιμένα, συνολικής επιφανείας 788.403,98 τ.μ., 

οργανώνεται χωρικά με τη δημιουργία τριών (3) υποζωνών χρήσεων γης και όρων δόμησης ως εξής: 

1. Υποζώνη Α: Περιοχή Κρουαζιέρας Κεντρικού Λιμένα α. Κύριες χρήσεις: Η περιοχή αυτή, επιφανείας 

292.260,66 τ.μ., αποτελεί λιμενική ζώνη επιβατικής-τουριστικής δραστηριότητας, τερματικό σταθμό 

εξυπηρέτησης επιβατών και χώρο υποδοχής χρήσεων τουρισμού-αναψυχής και πολιτισμού. Σε 

αυτήν επιτρέπονται δραστηριότητες και λειτουργίες σχετικές με τον ελλιμενισμό και την 

εξυπηρέτηση πλοίων, καθώς και οι ακόλουθες χρήσεις τουρισμού αναψυχής: τουριστικά 

καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, 

αναψυκτήρια, αναψυχή-κέντρα διασκέδασης, εστίαση, χώροι συνάθροισης κοινού- συνεδριακά 

κέντρα, θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, μικρές και ειδικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, γραφεία-κέντρα έρευνας, στάθμευση (κτίρια - 

γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και 

σκαφών και τουριστικών λεωφορείων, πρατήρια παροχής καυσίμου και ενέργειας υπό την 

προϋπόθεση ότι η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων, πλυντήρια, 

λιπαντήρια αυτοκινήτων καθώς και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. β. Στην πιο πάνω ζώνη 

επιτρέπονται επιπλέον οι ακόλουθες συμπληρωματικές χρήσεις: εγκαταστάσεις εμπορικών 

εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα, στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, εμπορικά 

καταστήματα, ελεύθεροι χώροι-πράσινο, συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων και 

μηχανημάτων λιμένα και εξοπλισμού λιμένα, αποθήκες, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων καθώς και 

χρήσεις εκπαίδευσης-σχολών λιμενικού σώματος. Επιτρέπεται, επίσης, η κατασκευή βοηθητικών 

κτιρίων και κάθε δραστηριότητα σχετική με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. γ. Ο μέσος 

συντελεστής δόμησης στο σύνολο της πιο πάνω ζώνης ορίζεται σε 0,50 και η μέγιστη επιτρεπόμενη 

δόμηση σε 146.130,33 τ.μ. Ο μέσος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε 0,25. δ. Εντός της πιο πάνω 

ζώνης καθορίζονται περιοχές προς δόμηση, συνολικής επιφανείας 83.704,92 τ.μ., όπως αυτές 
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απεικονίζονται με κυανούν χρώμα στο διάγραμμα του άρθρου 1. Η δόμηση εντός των ανωτέρω 

περιοχών πραγματοποιείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: αα. Μέγιστος 

επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,75. ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής κάλυψης: 

0,87. γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 22 μ., εξαιρουμένων των υφιστάμενων κτιρίων και 

εγκαταστάσεων καθώς και των χαρακτηρισμένων μνημείων. δδ. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 

ορόφων: 6. ε. Εκτός των ανωτέρω περιοχών επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών ή συνοδών 

εγκαταστάσεων των κύριων χρήσεων, όπως υποσταθμών, αντλιοστασίων και φάρων, χωρίς 

υπέρβαση, πάντως, του μέσου συντελεστή δόμησης και κάλυψης που ορίζεται στην περίπτωση γ’ 

της παρούσας παραγράφου. στ. Στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή της ζώνης αυτής, επιτρέπεται 

η κατασκευή, σε πρόσχωση εμβαδού 135.000 τ.μ. περίπου, νέου κτιρίου Επιβατικού Σταθμού 

συνολικής επιφανείας 22.000 τ.μ. για την εξυπηρέτηση των επιβατών της κρουαζιέρας, καθώς και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως υποσταθμών, αντλιοστασίων και γεφυρών επιβίβασης με 

κυλιόμενους διαδρόμους. 2. […]. 3. […]. ». 

Ακολούθως, στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα έργων και κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα» 

προβλέπεται ότι: «[…], εγκρίνεται πρόγραμμα λιμενικών έργων, κτιριακών έργων, έργων υποδομής 

και έργων πολιτιστικού χαρακτήρα, κατά ζώνες, καθώς και η κυκλοφοριακή οργάνωση του λιμένα, 

ως ακολούθως: 1. Ζώνη Ι - Επιβατικός λιμένας: Στον επιβατικό λιμένα και στον συνεχόμενο προς 

αυτόν θαλάσσιο χώρο και πυθμένα, επιτρέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων έργων: α. Επέκταση 

Επιβατικού Λιμένα: αφορά λιμενικό έργο επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα στη νότια πλευρά του, 

με προσχώσεις εμβαδού περίπου 135 στρεμμάτων σε θαλάσσια περιοχή όμορη του προβλήτα 

Θεμιστοκλέους, με σκοπό τη δημιουργία θέσεων πρόσδεσης πλοίων που θα εξυπηρετούν, κυρίως, 

τους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Περιλαμβάνει επιπλέον δύο έργα 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα το έργο της ανάδειξης του Κονώνειου τείχους και 

το έργο ανάδειξης του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή. β. {…}». 

Εν συνεχεία, στο άρθρο 9 «Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης» προβλέπεται ότι: «Εγκρίνεται 

περιβαλλοντικά το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master plan) του λιμένα 

Πειραιά, με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που πρέπει να τηρούνται κατά 

την εξειδίκευση και υλοποίηση του προγράμματος: Α. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την 

προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. 1. {…}». 
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1.5 Η από Απρίλιο 2021 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και το 

συμπληρωματικό αυτής τεύχος, Απριλίου 2022, με τίτλο «Υπόμνημα σε συνέχεια των αποφάσεων 

547/2022, 548/2022 και 549/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας» 

Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά με την 154/2022 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος ΣτΕ κατά τον 

έλεγχο του από 19.01.2023 Π.Δ. με θέμα έγκριση Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα 

Πειραιά, οι προδιαγραφές Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης Λιμένων 

Διεθνούς Ενδιαφέροντος, στις οποίες παραπέμπει η Σύμβαση Παραχώρησης και αποτελούν, βάσει 

αυτής, το πρότυπο σύνταξης του Μaster Ρlan], αποτελούνται από το Α΄ ΤΜΗΜΑ, “MASTER PLAN”, 

και το Β΄ ΤΜΗΜΑ, “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ [Σ.Μ.Π.Ε.]”. Η σχέση 

μεταξύ των δύο τμημάτων των προδιαγραφών αποτυπώνεται σε διάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο 

οι δύο διαδικασίες βαίνουν εν μέρει παραλλήλως, αλλά η έγκριση της ΣΜΠΕ προηγείται, σε κάθε 

περίπτωση, της έγκρισης του Master Plan. Στο Α΄ Τμήμα (Master Plan) των Προδιαγραφών ορίζονται, 

ειδικότερα, τα εξής: «Α ΣΤΑΔΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ … 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 4.1. 

Λιμενική Δραστηριότητα τελευταίας 10ετίας 4.1.1 Καταγραφή στοιχείων φόρτου (Εμπορικής (ανά 

είδος εμπορεύματος), Ακτοπλοϊκής, Τουριστικής κίνησης κ.λπ.) 4.1.2 Στοιχεία και Κινήσεις πλοίων 

(μεγέθη και συχνότητα) 4.1.3 Συγκριτική αξιολόγηση μεταφορικού έργου … 4.1.4 Τάσεις της διεθνούς 

αγοράς σε θέματα λιμενικών υποδομών/πλοίων/ δραστηριοτήτων – Τεχνολογική εξέλιξη των 

εμπορικών πλοίων …, κρουαζιεροπλοίων, πλοίων ακτοπλοΐας και λοιπών σκαφών που αναμένεται 

να φιλοξενήσει ο λιμένας 4.2 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις 4.2.1 Λιμενικές Υποδομές … 4.2.4 Χερσαίες 

υποδομές … 4.3 Πολεοδομική – Χωροταξική Οργάνωση εντός και εκτός ζώνης λιμένα 4.3.1 

Πολεοδομική οργάνωση … 4.3.2 Χωροταξική οργάνωση …4.5 Υφισταμένη κατάσταση φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος … 4.6 Οικονομική αποτίμηση λιμένος 4.6.1 Οικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού τελευταίας 5ετίας … 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ – 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ … 5.3 Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιων μεταφορών … 5.5 Σύστημα 

θαλάσσιων μεταφορών της ευρύτερης περιοχής – Σχέση του λιμένα με άλλους λιμένες … 5.6 

Αξιολόγηση του ανταγωνισμού 5.7 Προβλέψεις ροών για την επόμενη 25ετία … 5.8 Αξιολόγηση 

οικονομικών συνθηκών & Επισφαλειών 5.9 Αξιολόγηση υποδομών (λιμενικών, συγκοινωνιακών, 

κτιριακών κ.λπ.) και εξοπλισμού σε σχέση με τις προβλέψεις – Δυναμικότητα υφιστάμενου λιμένα – 

Δυνατότητα συμπληρωματικής λειτουργίας λιμένα με άλλους λιμένες (π.χ. σύστημα λιμένων Αττικής) 

… 6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ 6.1 Διατύπωση Στρατηγικών Στόχων – Συμπληρωματική λειτουργία 

λιμένα με άλλους λιμένες 6.2 Επιλογή Στρατηγικής 6.3 Στρατηγικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Λιμένα 

6.4 Στρατηγικοί Άξονες 6.5 Ποσοτικοποίηση Στρατηγικών Επιλογών 6.6 Τα σχέδια δράσης για την 

εφαρμογή της στρατηγικής … Β ΣΤΑΔΙΟ 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο σχεδιασμός των 

ΑΔΑ: 9ΑΛΨ46Μ445-449



Σελίδα 22 από 31 

λιμενικών υποδομών στο Master Plan γίνεται σε προκαταρκτικό επίπεδο και οριστικοποιείται με τον 

τελικό σχεδιασμό των λιμενικών έργων σε μεταγενέστερο χρόνο. 7.1 Αρχές σχεδιασμού ανάλογα με 

την χρήση σε κάθε τμήμα λιμένα [Εμπορικός-Ακτοπλοϊκός-Τουριστικός-Αλιευτικός κλπ.] 7.2 Πλοία 

σχεδιασμού … 7.3 Παράμετροι σχεδιασμού και παραδοχές μελλοντικής εξέλιξης κίνησης 7.4 

Τεκμηρίωση του «τύπου» των έργων με συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. 7.5 

Διερεύνηση της διαθεσιμότητας των υλικών στην περιοχή του έργου 7.6 Διερεύνηση για τους 

περιορισμούς που έχουν τεθεί από τυχόν υπάρχουσες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και θεσμικές 

δεσμεύσεις για την περιοχή των έργων 7.7 Αναφορά σε κώδικες, κανονισμούς και συστάσεις …. 7.8 

Αναφορά σε παραμέτρους σχεδιασμού … 7.9 Αναφορά σε ενδεχομένως προαπαιτούμενα 

έργα/παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Masterplan (πχ κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής, 

αυτοκινητόδρομου, logistics, κέντρο υποστηρικτικών υπηρεσιών κλπ.) 7.10 Διερεύνηση μηδενικής 

λύσης και πιθανής αναδιάταξης χρήσεων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις ή και προσθήκες, επισκευές κλπ. με στόχο τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση – Λόγοι 

απόρριψης 7.11 Εναλλακτικές λύσεις … 7.12. Ανάλυση SWOT … 7.14 H/M εξοπλισμός και 

εγκαταστάσεις λιμενικών έργων … 7.14.5 Προτεινόμενη λύση … 8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ελεύθερων χώρων – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο σχεδιασμός των χερσαίων 

υποδομών στο Master Plan γίνεται σε προκαταρκτικό επίπεδο και οριστικοποιείται με τον τελικό 

σχεδιασμό των έργων της χερσαίας ζώνης του λιμένα σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο Master Plan θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι αναγκαίοι χερσαίοι χώροι για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που έχουν αμιγώς σχέση με την εξυπηρέτηση των κάθε τύπου εξυπηρετούμενων 

πλοίων. … 8.1 Κυκλοφοριακή οργάνωση 8.1.1 Συνδετήριες οδοί λιμένα 8.1.2 Εσωτερική οδοποιΐα – 

Καθορισμός διαδρόμων κίνησης 8.1.3 Χώροι στάθμευσης 8.1.4 Εξέταση εναλλακτικών λύσεων 8.1.5 

Προτεινόμενη λύση … 8.2 Κτίρια … 8.2.2. Διερεύνηση της δυνατότητας εντάξεως των υφιστάμενων 

κτιρίων και αξιοποίησής τους, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενη αλλαγή χρήσεων και το οικονομικό 

κόστος της διατήρησης … 8.2.3. Τεκμηρίωση και σύνταξη λειτουργικών διαγραμμάτων των 

προτεινόμενων κτιρίων (νέα – υφιστάμενα) 8.2.4 Εξέταση εναλλακτικών λύσεων 8.2.5 Προτεινόμενη 

λύση … 8.3 Λοιποί ελεύθεροι χώροι … 8.4 Η/Μ εγκαταστάσεις … 8.5 Πολεοδομική Οργάνωση 

χερσαίου χώρου 8.5.1 Όρια χερσαίας ζώνης – προσχώσεις … 8.5.4 Επιτρεπόμενες χρήσεις 8.5.5 

Ποσοστά κάλυψης 8.5.6 Συντελεστές δόμησης 8.5.7 Ύψη 8.5.8 Αποστάσεις … 9. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 9.1 

Υφιστάμενες και νέες αναπτυσσόμενες χρήσεις και δραστηριότητες 9.1.1 Υφιστάμενες και νέες 

αναπτυσσόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, στην περιοχή του λιμένα. 9.2.2 Υφιστάμενες και νέες 

αναπτυσσόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του λιμένα. … 10. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 10.1 Συγκριτική Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων … 10.6 
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Τεκμηρίωση της κάλυψης των στόχων από το προτεινόμενο Μ.Ρ. 10.7 Προτάσεις αξιοποίησης 

ακίνητης περιουσίας 10.7.1 Κατάλογος Προτεινόμενων Χερσαίων Χώρων προς εκμετάλλευση με 

σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων 10.7.2 Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων 10.7.3 

Συμπεράσματα 11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ … 12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 

(BUSINESS PLAN) 12.1 Πενταετής προγραμματισμός δράσεων … 12.2 Οικονομικός προγραμματισμός 

…». Εξάλλου, στο Β΄ Τμήμα (Σ.Μ.Π.Ε.) των εν λόγω Προδιαγραφών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

και Μελετών Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος ορίζονται τα εξής: «1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία 1.2 Σκοπιμότητα και στόχος υλοποίησης του 

αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master plan) λιμένα 1.3 Περιβαλλοντικοί 

στόχοι του Master plan 1.4 Περιγραφή του Master plan 1.5 Υφιστάμενη κατάσταση του 

περιβάλλοντος 1.6 Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων – Μέτρα αντιμετώπισης 1.7 Στοιχεία 

κανονιστικής πράξης – Προγράμματος παρακολούθησης … 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ … 3. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ MASTER PLAN … 3.3 Περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν ληφθεί 

υπόψη στο σχεδιασμό του Master plan … 3.4.2 Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λιμένων. 3.5 

Συσχέτιση με άλλα σχέδια ή προγράμματα (π.χ. Χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό) ως προς 

την υφιστάμενη κατάσταση 3.6 Περιβαλλοντικοί στόχοι του Master plan 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ … 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MASTER PLAN Εκτεταμένη περίληψη από τα αντίστοιχα κεφάλαια του Τμήματος “Α”, 

περιλαμβάνουσα: 5.1 Εισαγωγικά στοιχεία 5.2 Απαιτήσεις Master plan 5.3 Πολεοδομικό και 

χωροταξικό σχεδιασμό 5.4 Γενική διάταξη έργων 5.5 Περιγραφή προτεινομένων έργων … 5.7 Στοιχεία 

υφιστάμενης και προβλεπόμενης διακίνησης εμπορευμάτων-επιβατών-οχημάτων 5.8 Σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 5.9 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικών 

θαλάσσιας ρύπανσης 6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ … 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 7.1 Εισαγωγικά στοιχεία 7.1.1 Καθορισμός των 

σχετικών με το MASTER PLAN περιβαλλοντικών στόχων 7.1.2 Μεθοδολογικά ζητήματα 7.2 Έδαφος – 

Θαλάσσιο περιβάλλον … Στο χερσαίο χώρο, τα έργα τα οποία δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν 

επιπτώσεις στο έδαφος είναι η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, η καθαίρεση υφιστάμενων, η 

κατασκευή οδών, κοινόχρηστων χώρων κ.λπ. Στο θαλάσσιο χώρο, τα έργα τα οποία δυνητικά 

μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στον θαλάσσιο πυθμένα είναι οι εργασίες βυθοκόρησης, οι 

εργασίες επίχωσης και κρηπίδωσης, οι καθαιρέσεις ύφαλων και εξάλων κ.λπ. Θα πρέπει να γίνει κατ’ 

αρχήν θεώρηση και εκτίμηση των ποσοτήτων των εκσκαφών – βυθοκορήσεων και των υλικών που 

θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή και σε περίπτωση ανάγκης λήψης μεγάλων ποσοτήτων υλικών 

να διερευνηθούν οι πιθανοί δανειοθάλαμοι (χερσαίοι ή/και θαλάσσιοι). Τέλος, θα πρέπει να γίνει 

διερεύνηση και εκτίμηση τυχόν ακτομηχανικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του MASTER PLAN 

ΑΔΑ: 9ΑΛΨ46Μ445-449



Σελίδα 24 από 31 

και να προταθεί σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης κατά το 

στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων που προβλέπονται στο MASTER 

PLAN. 7.3 Υδατικοί πόροι Θα πρέπει να εξετασθεί σε κατ’ αρχήν επίπεδο η επιβάρυνση στα παράκτια 

επιφανειακά ύδατα από την υλοποίηση του MASTER PLAN, η οποία επιβάρυνση αφορά την 

αναμόχλευση του βυθού και την αύξηση της θολερότητας της υδάτινης στήλης που αναμένεται να 

προκύψει από την υλοποίηση των επιμέρους έργων. … 7.4 Χρήσεις γης – Οικιστικό περιβάλλον – 

Δημογραφία – Πληθυσμός Θα πρέπει να ελεγχθεί εάν το MASTER PLAN και οι δραστηριότητες που 

περιλαμβάνει εναρμονίζεται πλήρως με το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων και λοιπών πολεοδομικών 

ρυθμίσεων που ισχύουν στην περιοχή, … Σημαντική επίσης θεωρείται και η εκτίμηση και αξιολόγηση 

των αλλαγών που πρόκειται να επέλθουν στην κυκλοφοριακή και γενικότερη λειτουργία της πόλης 

τόσο σε επίπεδο άμεσης περιοχής μελέτης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στην περιοχή 

πέριξ του λιμανιού) όσο και σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης σε επίπεδο πόλης και να δοθούν 

κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν τόσο στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

των επιμέρους έργων του MASTER PLAN όσο και στις αντίστοιχες Μελέτες Κυκλοφοριακών 

Επιπτώσεων. Θα πρέπει να αναλυθεί η υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση της άμεσης και 

έμμεσης περιοχής εμβέλειάς του και να εκτιμηθεί η μελλοντική κατάσταση με την μερική αλλά και 

πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του λιμένα. 7.5 Κοινωνικό – Οικονομικό περιβάλλον … 7.6 Τεχνικές 

υποδομές …7.7 Ιστορικό και Πολιτιστικό περιβάλλον … 7.8 Οικοσυστήματα – Χλωρίδα – Πανίδα – 

Προστατευόμενες περιοχές … 7.9 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχήν 

αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από την υλοποίηση του MASTER PLAN 

(κατασκευαστικές δραστηριότητες, από την κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της άμεσης 

και ευρύτερης περιοχής για την πρόσβαση στο λιμένα σύμφωνα με το προτεινόμενο από το MASTER 

PLAN σχεδιασμό καθώς και από τις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη θαλάσσια και 

χερσαία ζώνη του λιμένα). Θα πρέπει να προταθούν κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στις ΜΠΕ των επιμέρους έργων όσον αφορά στην εκτίμηση της επιβάρυνσης του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος … 7.10 Ακουστικό περιβάλλον … 7.11. … 8. … 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ …». 

Στο Κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ, με τίτλο «Εκτίμηση, αξιολόγηση και περιβαλλοντικών επιπτώσεων», 

προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις από την 

εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου στο περιβάλλον. Ειδικότερα αν και η ναυτιλιακή και λιμενική 

δραστηριότητα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον -στην παρούσα περίπτωση βέβαια η λειτουργία 

του λιμένα είναι υφιστάμενη και συνυφασμένη με την περιοχή του Πειραιά και τις λειτουργίες του- 

ο προβλεπόμενος από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα εκσυγχρονισμός και οργάνωση του λιμένα 
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(αεριέλευση, οριοθέτηση περιοχών δόμησης, εξυπηρέτηση σύγχρονων πλοίων φιλικότερης προς το 

περιβάλλον τεχνολογίας, αυστηρή εφαρμογή σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, νέοι 

χώροι πρασίνου κλπ.) θα συμβάλει σε ένα βαθμό στον περιορισμό των υφιστάμενων αρνητικών 

επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων κλπ. Η θετική μάλιστα 

αυτή συνδρομή του σχεδίου αντισταθμίζει τις επιπτώσεις από την προβλεπόμενη από το 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αύξηση της δυναμικότητας του λιμένα (μόνο ως προς την κρουαζιέρα) και 

την σχετική με αυτή αύξηση της οδικής κυκλοφορίας. Οι επιπτώσεις των προτεινόμενων 

επενδύσεων (υποχρεωτικές και πρόσθετες) αφορούν κατά κύριο λόγο σε επιπτώσεις τοπικού 

χαρακτήρα που θα αντιμετωπισθούν ή αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων ΜΠΕ για 

έκδοση ΑΕΠΟ του κάθε έργου. Στο ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής του Αναπτυξιακού προγράμματος 

και των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων στρατηγικού χαρακτήρα από την εφαρμογή του, οι 

επιπτώσεις των προτεινόμενων επενδύσεων δεν εκτιμώνται ως σημαντικές σε στρατηγικό 

επίπεδο. Στον τομέα των μεταφορών η εφαρμογή των προτάσεων καθορισμού χρήσεων γης, όρων 

και περιορισμών δόμησης σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες επενδύσεις θα έχουν στρατηγικά 

θετικό χαρακτήρα αφού ενισχύουν το ρόλο της Χώρας στην Κρουαζιέρα, με την προσφορά 

καλύτερων υποδομών και επιπέδου εξυπηρέτησης, και έχουν ως στόχο ο Πειραιάς να καταστεί το 

κυριότερο λιμάνι κρουαζιέρας στην Αν. Μεσόγειο. {…}.  

  

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

1 – Την 2α Αυγούστου 2022 η Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10723/02.08.2022 έγγραφό της προς 

Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., με κοινοποίηση προς ΥΠ.ΟΙΚ και Γ.Γ.ΥΠ.ΟΙΚ, ανέφερε τα εξής: «{…}». 

Εν συνεχεία, αφού παρέθεσε τις διατάξεις του άρθρου και παραρτήματος {…} της ΣΠ, ανέφερε 

ότι: «{…}». 

2 – Την 1η Δεκεμβρίου 2022 η Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. OD(2022)0081/01.12.2022 έγγραφό 

της προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., με κοινοποίηση προς ΥΠ.ΟΙΚ και Γ.Γ.ΥΠ.ΟΙΚ, ανέφερε 

περαιτέρω, των εντός του προαναφερθέντος εγγράφου αυτής διαλαμβανομένων, τα εξής: «{…}». 

3 – Την 14η Δκεμβρίου2022 η Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. OD(2022)0092/14.12.2022 έγγραφό 

της προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., αναθεώρησε {…}, ως εξής: {…}». 

4 – Την 30η Ιανουαρίου 2023 η Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. OD(2023)0016/30.01.2023 έγγραφό 

της προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., ανέφερε, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 

OD(2022)0092/14.12.2022 εγγράφου της τα εξής: «Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 1 σχετικού και 
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προκειμένου να υπάρχει διακριτότητα των έργων της ΟΛΠ ΑΕ, σας παραθέτουμε, τα κατωτέρω: 

{…}». 

Εν συνεχεία, αφού παρέθεσε τις διατάξεις του άρθρου και παραρτήματος {…} της ΣΠ, ανέφερε 

ότι: {…}». 

Σύμφωνα δε με την αναφερόμενη στο αίτημα τεχνο-οικονομική μελέτη, υπό τον τίτλο «{…}» και 

ημερομηνία 23.01.2023, αναφέρονται τα εξής: 

α) {…}.  

β) {…}. 

γ) {…}. 

δ) {…}. 

ε) {…}. 

στ) {…}. 

ζ) {…}. 

5 – την 16η Φεβρουαρίου 2023 το Υ.ΝΑ.Ν.Π., με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1000.0/12239/2023/ 16.02.2023 

Επισημειωματική εντολή του κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. προς Ρ.Α.Λ., αναζητά την Γνώμη της Αρχής επί του εν 

λόγω αιτήματος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

6 – την 8η Μαρτίου 2023 ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

OD(2023)0029/08.03.2023 έγγραφό του (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 476/08.03.23), προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και 

Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., με κοινοποίηση προς ΥΠ.ΟΙΚ, Ρ.Α.Λ και Πρεσβεία της Κίνας, επισημαίνει ότι η ΟΛΠ 

ΑΕ τελεί σε αναμονή της απάντησης στο αίτημα με θέμα: «{…}» επισημαίνοντας {…}.  

7 – την 8η Μαρτίου 2023 ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 478/08-03-2023 έγγραφό του, 

προς Πρόεδρο της ΟΛΠ ΑΕ με κοινοποίηση προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΥΠ.ΟΙΚ, Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. και Πρεσβεία 

της Κίνας, απαντά ότι το αίτημα της ΟΛΠ ΑΕ με θέμα: «{…}» εξετάζεται {…}.  

8 – την 10η Μαρτίου 2023 ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

OD(2023)0030/10.03.2023 έγγραφό του, προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., με κοινοποίηση προς 
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ΥΠ.ΟΙΚ, Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ και Πρεσβεία της Κίνας, ως προς το αίτημα με θέμα: «{…}» επισημαίνει 

{…}. 

9 – την 13η Μαρτίου 2023 ο Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε , με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3000.0/18560/2023 έγγραφό του, 

προς τον Πρόεδρο της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ , ως προς το 

αίτημα με θέμα: «{…}» αναφέρει ότι: «{…}» 

Δ. Παρατηρήσεις επί των πραγματικών περιστατικών 

Επί της ως άνω οικονομοτεχνικής έκθεσης με τίτλο «{…}», Ιανουάριος 2023, εγείρεται σειρά 

ερωτημάτων, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν τόσο από τους μελετητές όσο και από τον ΟΛΠ, 

σύμφωνα με τις κατωτέρω αναλυόμενες επισημάνσεις και στο πλαίσιο της υποχρέωσης διενέργειας 

ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας κατ’ άρθρον {…}της Σ.Π. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με 

τα κάτωθι ερωτήματα, όπου σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης απαιτείται και ιδίως για 

διευκρινίσεις σχετιζόμενες με Υ.Ε., κατά την παροχή των στοιχείων αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται 

από σχετικές εγκρίσεις ή/και τεχνικές γνωμοδοτήσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού, όπως 

προβλέπουν τα αρ. 6 και 27.8 περ. δ της Σ.Π. 

1. Στη σελίδα 5 («{…}) γίνεται αναφορά ότι {…}» (βλ. τελ. Παράγραφο). 

Δεδομένης της από 25/01/2023 δημοσίευσης του από 19/01/2023 Π.Δ. με θέμα «Έγκριση 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά», το οποίο 

επιλύει το ζήτημα της αναστολής των προγραμματισμένων έργων στον λιμένα Πειραιά, δεν 

αιτιολογείται επαρκώς το συμπέρασμα των μελετητών ως προς την προκρινόμενη λύση {…}. Δια 

της δημοσίευσης του νέου master plan του λιμένα Πειραιά και την επικείμενη επανέναρξη των 

έργων, σε συνδυασμό με τον χρόνο αποπεράτωσης {…}. 

Η ανωτέρω διαπίστωση ότι {…}» έρχεται σε πρόδηλη αντίφαση με το συμπέρασμα ότι «…{…}» (βλ. 

σελ. 6 2η παρ.). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το σχετικό ΕΙΣ ΡΑΛ/1874/05-12-2022, η ΟΛΠ Α.Ε. με το Αρ. Πρωτ. OD 

(2022) 0081 έγγραφό της αναφέρει ότι «{…}». 

Στην δε υποβληθείσα από το 2019 ΜΠΕ (επί της οποίας εκδόθηκε και η σχετική ανανέωση ΑΕΠΟ 

στις 11/12/2020 (ΑΔΑ: ΕΓ2Κ4653Π8-ΠΒΘ)), παρ. {…} αναγράφεται ότι (λαμβανομένης υπόψη και 

{…}». 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να: 
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• Τεκμηριωθεί, βάσει αναλυτικών σχεδίων και υπολογισμών, {…}. 

• Τεκμηριωθεί, από πλευράς διαχείρισης και κόστους, τυχόν λύση {…}. 

• Προσκομιστούν στοιχεία προόδου εργασιών των ανωτέρω επικαλούμενων εν εξελίξει ΥΕ. 

 

2. Στη σελίδα 6 ({…}) γίνεται αναφορά ότι «{…}» (βλ. 1η Παράγραφος). 

Σύμφωνα με την από 11/12/2020 εγκεκριμένη απόφαση με θέμα «Ανανέωση-τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 104050/17.5.2006 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το συνολικό έργο του 

Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. (λειτουργία λιμένα Πειραιά και κατασκευή και λειτουργία 

έργων βελτίωσης και επέκτασής του) όπως αυτή ανανεώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΕΠΟ 

2020) με ΑΔΑ: ΕΓ2Κ4653Π8-ΠΒΘ, αναφορικά με {…} ως εξής: 

«{…}» 

Με βάσει τα ανωτέρω, να παρασχεθεί στην Αρχή η επικαλούμενη έκθεση του {…} ώστε να 

επιβεβαιωθεί η συμφωνία με τα όσα αναγράφονται στην ΑΕΠΟ. 

Επιπρόσθετα να παρασχεθούν πλήρη στοιχεία σύνθεσης και προηγούμενης εμπειρίας της 

Ομάδας Έργου που υλοποίησε την Έκθεση. 

 

3. Σύμφωνα με την από 11/12/2020 εγκεκριμένη απόφαση ΑΕΠΟ 2020, αναφορικά {…}: 

«{…}» 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να αιτιολογηθεί κατά πόσο τυχόν {…}. 

 

4. Σύμφωνα με το σχετικό ΕΙΣ ΡΑΛ/1874/05-12-2022, η ΟΛΠ Α.Ε. με το Αρ. Πρωτ. OD (2022) 0081 

έγγραφό της αναφέρει ότι «{…}». 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα ο εν λόγω 

διαγωνισμός; 
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5. Σύμφωνα με το σχετικό Ρ.Α.Λ./367/17-02-2023, η ΟΛΠ Α.Ε. με το Αρ. Πρωτ. OD (2023) 0016 

έγγραφό της αναφέρει ότι: «…Σε συνέχεια του υπ’ αρίθμ. 1 σχετικού και προκειμένου να υπάρχει 

διακριτότητα των έργων της ΟΛΠ ΑΕ...». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το σχετικό ΡΑΛ/1573/14-10-2022, με το Αρ. Πρωτ. OD (2022) 10723 

έγγραφό της αναφέρει ότι: «{…}». 

Επιπρόσθετα, κατόπιν ανάγνωσης της μελέτης που επισυνάπτει η ΟΛΠ Α.Ε. (η οποία 

εκπονήθηκε από {…}), σύμφωνα με το εγκεκριμένο Master Plan, την ΜΠΕ 2019 και άλλα 

Συμβατικά Τεύχη ως αντικείμενο της Υποχρεωτικής Επένδυσης {…} και σύμφωνα με το Σχέδιο 

Ανάπτυξης Λιμένα, Ιανουάριος 2018 (ΣΑΛ 2018) προκύπτουν ερωτήματα περί της 

αναφερόμενης διακριτότητας. 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν υφίσταται αλληλοεπικάλυψη {…}. 

 

6. Σύμφωνα με την «{…}, λήφθηκαν υπόψη {…}. Επιπλέον λήφθηκε υπόψη ότι το σύνολο {…}.  

Επισημαίνεται ότι βάσει {…} ο μελετητής της ΜΠΕ 2019 καταλήγει ότι «{…}» ({…}). 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί γιατί, {…}. 

 

7. Στη σελίδα 7 ({…}) και ειδικότερα στον Πίνακα 1, ο οποίος αναφέρει όλα τα στοιχεία των εν λόγω 

αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων που {…} δεν είναι συμπληρωμένα. 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί η έλλειψη αυτή. 

 

8. Στη σελίδα 8 ({…}) γίνεται μνεία καταρχήν ότι ενώ {…}, δεν γίνεται καμία βιβλιογραφική αναφορά. 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να αποσταλούν στην Αρχή, προς επίρρωση, τα αντίστοιχα 

βιβλιογραφικά αποσπάσματα από τον μελετητή, ώστε να μπορούν να επαληθευτούν από κάθε 

αρμόδια Αρχή οι σχετικές παραδοχές. 

 

9. Στη σελίδα 9 ({…}) στο κείμενο που ακολουθεί τον Πίνακα 2 αναφέρεται ότι «{…}» 
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Με βάσει τα ανωτέρω, προκύπτει λάθος υπολογισμός και διατύπωση αφού, σύμφωνα με αυτά V 

= V1+V2= {…}. Όμως αναφέρεται ότι V1={…} και V2= {…} άρα σύνολο {…}. 

Χρήζει διευκρίνισης. 

10.  Στη σελίδα 11 ({…}) γίνεται αναφορά ότι «Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης … θα 

ληφθούν υπόψη οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων που αποτυπώνονται στους παρακάτω 

πίνακες…». Η ίδια μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόζεται και {…} (εντός {…}) (βλ. σελίδα 15 της 

Μελέτης). 

Πιθανές εναλλακτικές επιλογές υπολογισμού όπως {…}. Αυτό κρίνεται σημαντικό εφόσον επί 

παραδείγματι το σύνολο των {…}. 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί η σχετική μεθοδολογική προσέγγιση, 

δεδομένων των διατάξεων του άρθρου {…}, ήτοι ότι «{…}». 

11. Στη σελίδα 12 ({…}) γίνεται αναφορά ότι «{…}». {…}. 

Επιπρόσθετα, {…}.  

Επιπλέον, {…}. 

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί {…}. 

 

12. Στη σελίδα 14 ({…}), ο μελετητής προβαίνει σε υπολογισμό του κόστους των πόρων ανθρωπίνου 

δυναμικού. Εκεί, ενώ υπολογίζει {…} (βλ. σελ. 14 μελέτης). 

Χρήζει διευκρίνισης. 

 

13. Στη σελίδα 14 ({…}), ο μελετητής {…}. 

Χρήζει διευκρίνισης. 

 

14. Στη σελίδα 16 ({…}), ο μελετητής παραθέτει τον Πίνακα {…}. 

Διαπιστώνονται, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω επισημάνσεις, τα κάτωθι σημεία που χρήζουν 

διευκρίνισης: 

• Το α/α 1 {…}. 
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• Το α/α 2 {…}. 

• Το α/α 5 {…}. 

• Το α/α 7 {…}.  

 

15. Να αποσταλεί κατάλογος με επεξήγηση των ακρωνυμίων της οικονομοτεχνικής έκθεσης με 

τίτλο «{…}. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία ομόφωνα 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

Επί τη βάσει αναντιστοιχιών και σημείων που χρήζουν διευκρινίσεων αναφορικά {…} η Αρχή, 

αποφασίζει την κατά προτεραιότητα εξέταση του εν θέματι αιτήματος και γνωμοδοτεί ως εξής: 

• {…}.  

• Κοινοποιηθεί η σχετική Γνωμοδότηση της Αρχής και στον κ. Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα 

με το νόμο μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα. 

• Ζητηθεί γνώμη κάθε αρμόδιας υπηρεσίας {…}.  

• Ζητηθεί από τον ΟΛΠ, να αποσαφηνίσει το σύνολο των παρατηρήσεων επί της από 23-01-

2023 οικονομοτεχνικής μελέτης όπως αυτά τίθενται και αναλύονται κατά τη διαβίβαση του 

ερωτήματος. 

• Ζητηθεί η γνώμη του Ανεξάρτητου Μηχανικού επί των τεθέντων ζητημάτων σύμφωνα προς 

τις διατάξεις των άρθρων 6 και 27 της ΣΠ και χορηγήσει το σύνολο των αιτουμένων δια της 

παρούσης εγγράφων στην Αρχή. 

• Ανατεθεί, μετά την παροχή των ως άνω στοιχείων, η υπόθεση εκ νέου σε Εισηγητή. 

• Εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Αρχής όπως προβεί σε νομοτεχνικές βελτιώσεις/διορθώσεις 

επί της Γνωμοδότησης. 

Ο Πρόεδρος της 

  Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

   

  

 Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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