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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 

   

ΑΠΟΦΑΗ 65/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 8 η

 

 
ΘΕΜΑ 4ο: φνταξη και Τποβολή προσ τουσ Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ και 

Οικονομικών Πράξησ, κατ’ άρθρο 29.3 τησ φμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ του 
Ελληνικοφ Δημόςιου και τησ Οργανιςμόσ Λιμένοσ Πειραιώσ ΑΕ, περί ςυναίνεςησ του 
Ελληνικοφ Δημόςιου ςε μη ςυμμόρφωςη.  

 

Σθν 30θ Αυγοφςτου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 38θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου Παναγιϊτθ – 
Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Κουφόσ Παναγιϊτθσ Ειςθγθτισ 

3. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ Αντιπρόεδροσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Τπόκεςθ αφορά ςτθν εξζταςθ 
τθσ από 03.07.2018 ΑΠ 1000.0.50470/2018 (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 684/04.07.18) επιςτολισ του κ. 
Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, με τθν οποία εηθτικθ από τθ Ρυκμιςτικι Αρχι 
Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) να προβεί ςτθ ςφνταξθ και αποςτολι ςχεδίου ςυναίνεςθσ για τθ 
χοριγθςθ παράταςθσ τθσ Καταλθκτικισ Ημερομθνίασ χεδίων Πρϊτθσ Επενδυτικισ Περιόδου 
(Άρκρο 7.6 Π) ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2018. Ακολοφκωσ, αναπτφςςει τθν από 27.08.2018 
Ειςιγθςι του. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

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

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 09/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 24/09.1.18) θ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ: 
Ο.Λ.Π. Α.Ε.) παρζδωςε ςτθ Ρ.Α.Λ. τεχνικι/αιτιολογικι ζκκεςθ για τθ κεραπεία τθσ 
αναφερόμενθσ ωσ ατελζςφορθσ διαδικαςίασ, προβλεπόμενθσ από τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ 
(εφεξισ: Π), υποβολισ των χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν (εφεξισ: ΟΜ) 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 ΟΜ 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 τθν κεραπεία τθσ 
αναφερόμενθσ ωσ ατελζςφορθσ διαδικαςίασ, προβλεπόμενθσ από τθν Π, υποβολισ των 
χεδίων ΟΜ των 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 ΟΜ ςτον αρμόδιο 
Κυβερνθτικό Φορζα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
Άρκρο 7.6 τθσ Π. 

3) τισ 06/02/2018 θ Ρ.Α.Λ., κατά τθν 30θ υνεδρίαςι τθσ, εξζταςε το προαναφερκζν αίτθμα τθσ 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και εξζδωςε τθν υπ’ αρικμ. 5/2018 Γνωμοδότθςι τθσ, γνωμοδοτϊντασ υπζρ τθσ 
αποδοχισ του αιτιματοσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. από το ΕΔ. 

4) τισ 07/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 61/07.2.18) απζςτειλε θ Ρ.Α.Λ. τθν με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
24/09.01.18 τεχνικι/αιτιολογικι ζκκεςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά τθσ επϋ αυτοφ εκδοκείςασ υπ’ 
αρικμ. 5/2018 κετικισ Γνωμοδοτιςεωσ Ρ.Α.Λ. προσ τουσ κ.κ. Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν, ωσ εκπροςϊπουσ του ΕΔ, προκειμζνου να 
αποφανκοφν επί του εν λόγω αιτιματοσ. 

5) τισ 03/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 684/04.07.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ από 03.07.2018 ΑΠ 
1000.0.50470/2018 επιςτολι του κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, με τθν 
οποία εηθτικθ από τθ Ρ.Α.Λ. να προβεί ςτθ ςφνταξθ και αποςτολι ςχεδίου ςυναίνεςθσ για τθ 
χοριγθςθ παράταςθσ τθσ Καταλθκτικισ Ημερομθνίασ χεδίων Πρϊτθσ Επενδυτικισ Περιόδου 
(Άρκρο 7.6 Π) ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2018. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικών 
ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ το 
Άρκρο 113 και 132. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) άρκρο 15, 

3) Ο Ν.4404/2016 «Για την κφρωςη τησ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηςησ και κωδικοποίηςησ 
ςε ενιαίο κείμενο τησ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ Ελληνικοφ 
Δημοςίου και τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» » (ΦΕΚ Α’126) άρκρο 
1. 

4) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιώσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκησ ςε ανώνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α' 40). 

5) Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45), όπωσ ιςχφει. 

6) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςη Υπηρεςιών τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

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

8) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018, 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

9) Η υπ’ αρικμ. 29/2017 Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

10) Η υπ’ αρικμ. 5/2018 Γνωμοδότθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

φμφωνα με τα ανωτζρω τεκζντα ςτο ιςτορικό ςτοιχεία, με το υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 209/01.2.18, θ 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπζβαλε ςτο ΕΔ αίτθςθ κεραπείασ ςχετικά με τθν προβλεπόμενθ, κατ’ άρκρο 7.6 τθσ 
Π μεταξφ του ΕΔ και τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. κυρωκείςασ με το Ν.4404/2016, διαδικαςία υποβολισ 
ςχεδίων ΟΜ οριςμζνων ΤΕ. υγκεκριμζνα αιτείται, τθ κεραπεία τθσ ατελζςφορθσ εντόσ τθσ Π 
περιγραφείςασ διαδικαςίασ με τθν παράταςθ τθσ, κατ’ άρκρον 7.6 τθσ Π, καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ ςχεδίων ΟΜ των υπ’ αρικμόν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11, κατ’ άρκρον και 
Παράρτθμα 7.2 τθσ Π, ΤΕ μζχρι τθν 31θ Οκτωβρίου 2018. 

Σο αίτθμα εδράηεται ςτο γεγονόσ τθσ μθ, κατά το χρόνο υποβολισ του αιτιματοσ, κατάκεςθσ και 
ζγκριςθσ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (εφεξισ: ΜΠΕ) και του Αναπτυξιακοφ 
Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ (εφεξισ: Master Plan), ωσ προσ το περιεχόμενο των 
οποίων οφείλει θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. να ςυμμορφοφται ςε διαρκι βάςθ κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων 
τθσ. 
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Σο ανωτζρω ζγγραφο εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. τθν 1θ Φεβρουαρίου 2018 δεδομζνου ότι για τθν 
παραλαβι αυτοφ δεν είχε οριςτεί, δυνάμει του άρκρου 2.4 τθσ Π, από το ΕΔ ο αρμόδιοσ 
Κυβερνθτικόσ Φορζασ. Η Ρ.Α.Λ. ενεργϊντασ χάριν προςταςίασ των ςυμφερόντων του ΕΔ, ςτο 
πλαίςιο τθσ καλισ πίςτθσ, παρζλαβε το ζγγραφο αυτό, όπωσ είχε υποχρζωςθ να πράξει (βλ. 
απόφαςθ Ρ.Α.Λ. 29/2017), ωσ εντολοδόχοσ του ΕΔ (αρκρ. 132 παρ. 3 Ν.4389/2016) και αςκοφςα 
τα δικαιϊματα παρζμβαςθσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία αποτελοφν αντικείμενο τθσ Π 
(αρκρ. 113 παρ. 2 εδ. β, περ. γγ Ν.4389/2016).  

Κατόπιν εξεδόκθ θ υπ’ αρικμ. 5/2018 Γνωμοδότθςθ Ρ.Α.Λ., με τθν οποία θ Αρχι (Ρ.Α.Λ.) 
γνωμοδότθςε υπζρ τθσ αποδοχισ του αιτιματοσ κεραπείασ δια τθσ χορθγιςεωσ παρατάςεωσ τθσ 
προκεςμίασ για τθν υποβολι των χεδίων ΟΜ ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2018. Σο εν λόγω αίτθμα 
αφορά ςε ζγγραφθ παροχι ςυναίνεςθσ του ΕΔ ςε μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., που ερείδεται 
ςτο άρκρο 29.3 τθσ Π και κρίνεται νόμῳ βάςιμο, εφλογο και αναλογικό ςχετικά με τθν 
ατελζςφορθ διαδικαςία για τθν υποβολι των χεδίων ΟΜ των υπ’ αρικμόν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 
11, κατ’ άρκρον και Παράρτθμα 7.2 τθσ Π, ΤΕ. 

Η υπ’ αρικ. 5/2018 Γνωμοδότθςθ Ρ.Α.Λ. και το εν λόγω αίτθμα τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. κοινοποιικθκε 
ςτουσ κ.κ. Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν και ςτισ 07.02.2018 
(με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 61/07.02.18) για τισ περαιτζρω ενζργειζσ των. 

Σθν 3θ Ιουλίου 2018 εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ από 03.07.2018 ΑΠ 1000.0.50470/2018 επιςτολι του κ. 
Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 684/04.07.18), με τθν οποία 
εηθτικθ από τθν Αρχι θ ςφνταξθ και αποςτολι ςχεδίου ςυναίνεςθσ για τθν χοριγθςθ 
παράταςθσ, ζωσ τθν αιτθκείςα θμερομθνία, τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ, εκ μζρουσ 
τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., των ςχεδίων ΟΜ πρϊτθσ επενδυτικισ περιόδου (βλ. αρκρ. 7.6 τθσ Π). Σο ςχζδιο 
αυτό, κατά τθν επιςτολι του κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, κα υπογραφεί 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ιτοι· αφενόσ τουσ κ.κ. Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ και Οικονομικϊν ωσ εκπροςωποφντεσ το ΕΔ, αφετζρου τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε., δυνάμει του 
άρκρου 29.3 τθσ Π. 

ε ςχζςθ με τα ανωτζρω, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα ακόλουκα: 

(α) Σο εν λόγω ηιτθμα δθμιουργείται εκ τθσ περιγραφείςασ ςτθ Π διαδικαςίασ θ οποία δεν 
ςυνδζει υποχρεωτικά τισ ΟΜ των ζργων με τθν ζγκριςθ τθσ ΜΠΕ και άλλων μελετϊν (εν 
προκειμζνω Κυκλοφοριακϊν Επιπτϊςεων, ΤΠΠΟΑ και άλλων) κακϊσ και του Μaster Plan. Και 
τοφτο παρόλον που για τθν πραγματοποίθςθ των επενδφςεϊν τθσ θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. κα πρζπει να 
γνωρίηει τουσ όρουσ, προχποκζςεισ και περιοριςμοφσ που κζτουν οι προαναφερκείςεσ μελζτεσ 
και το Master Plan, κακόςον οι επενδφςεισ/ζργα μποροφν να υλοποιθκοφν μόνο με τθν τιρθςθ 
αυτϊν. 

Εν προκειμζνω, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν αιτείται μία γενικότερθ τροποποίθςθ τθσ Π οφτωσ ϊςτε θ 
υποβολι των ωσ άνω μελετϊν και του Μaster Plan να προθγοφνται ςε κάκε περίπτωςθ αυτισ των 
ςχεδίων ΟΜ των ζργων. Αντικζτωσ, με τθν αίτθςθ κεραπείασ τθσ, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. αρκείται ςτθν 
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ςχεδίων ΟΜ των ωσ άνω ΤΕ ζργων μζχρι τθν αιτθκείςα 
θμερομθνία (31.10.2018) (θ ΜΠΕ και το Μaster Plan ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του ΕΔ και ευρίςκονται ςε ςτάδιο επεξεργαςίασ) αντί τθσ ςυμβατικϊσ οριςκείςασ 
θμερομθνίασ υποβολισ των, ιτοι· μζχρι και τθν 12θ Φεβρουαρίου 2018. 
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Ήτοι, θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. με τθν αίτθςι τθσ ςτοχεφει· (α) ςτθν αποφυγι επζλευςθσ ςυνεπειϊν 
υπερθμερίασ ςε βάροσ τθσ ςε ςχζςθ με τθν μθ εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν τθσ, τισ οποίεσ και αποδίδει ςε αντικειμενικι αδυναμία (μθ προ τθσ 
12θσ Φεβρουαρίου 2018 υποβολισ ΜΠΕ και Master Plan, ωσ προσ τα οποία πρζπει να 
ςυμμορφοφται), δθλαδι ςε γεγονόσ για το οποίο δεν φζρει ευκφνθ και (β) ςτον κακοριςμό του 
χρονικοφ διαςτιματοσ προκειμζνου να αρκεί θ αδυναμία αυτι. 

υνεπϊσ, το αντικείμενο τθσ αιτιςεωσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν είναι θ παράταςθ τθσ ςυμβατικισ 
προκεςμίασ παράδοςθσ των ΟΜ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ΤΕ, υπό τθν ζννοια τθσ τροποποίθςθσ τθσ 
Π ςε διαρκι βάςθ ςτο μζλλον για όλεσ τισ παρόμοιεσ περιπτϊςεισ, αλλά θ αποδοχι εκ μζρουσ 
του ΕΔ ότι για το διάςτθμα μζχρι τθν 31θ Οκτωβρίου 2018 υφίςτανται λόγοι αντικειμενικισ 
αδυναμίασ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. για μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ 
αναφορικά με τθν υποβολι των ςχεδίων ΟΜ των ςυγκεκριμζνων ΤΕ. Σο τελευταίο προβλζπεται 
από το άρκρο 29 παρ. 3 τθσ Π με τον όρο «…ςυναίνεςη ςτη μη ςυμμόρφωςη…». 

Κατ’ ακολουκία των ανωτζρω θ αίτθςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. πρζπει να γίνει δεκτι ωσ ςτθριηόμενθ ςτον 
νόμο (ΑΚ 342) και βάςιμθ ςφμφωνα και με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 5/2018 
Γνωμοδότθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

Προφανζσ κακίςταται ότι θ ςυναίνεςθ αυτι, αφορά μόνο ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο τθσ 
αίτθςθσ κεραπείασ, δεν ζχει καμία ιςχφ για οποιαδιποτε περίπτωςθ ςτο μζλλον, δεν απαλλάςςει 
τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. από τισ ςυμβατικζσ τθσ δεςμεφςεισ -  απλά δικαιολογεί τθν μθ ςυμμόρφωςθ προσ 
αυτζσ για το μζχρι 31.10.18 χρονικό διάςτθμα. 

(β) Η εκ μζρουσ του ΕΔ διαπίςτωςθ ότι υφίςτανται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ ϊςτε να γίνει δεκτι 
θ μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., ωσ προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ για το εν λόγω 
χρονικό διάςτθμα, δεν αποτελεί ςφμβαςθ και είναι δυνατόν να ζχει μονομερι χαρακτιρα, πρζπει 
δε να υποβλθκεί τον ζγγραφο τφπο. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ευριςκόμενθ ςε απαρτία και ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου περί αποςτολισ α) ςχεδίου Πράξθσ κατ’ άρκρο 29.3 τθσ Π 
μεταξφ ΕΔ και Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τθ χοριγθςθ παράταςθσ τθσ Καταλθκτικισ Ημερομθνίασ χεδίων 
Πρϊτθσ Επενδυτικισ Περιόδου (Άρκρο 7.6 Π) ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2018 και β) ςυνοδευτικισ 
επιςτολισ τεκμθρίωςθσ, προσ τουσ Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και 
Οικονομικϊν για τισ περαιτζρω ενζργειζσ τουσ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
 

ΑΔΑ: ΨΓ8Υ46Μ445-ΞΘ7
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