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ΑΠΟΦΑΘ 76/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΘ 39η
ΘΕΜΑ 4ο: Εξζταςη υποβληθζντων ςτοιχείων, δυνάμει του Άρθρου 14.1 (Ζλεγχοσ φμβαςησ και
Εκτζλεςησ) τησ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηςησ και κωδικοποίηςησ ςε ενιαίο
κείμενο τησ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ του
Ελληνικοφ Δημοςίου και τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ Α.Ε., κυρωθείςασ με το
Άρθρο 1 του Ν.4404/2016.
Σθν 27θ επτεμβρίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 14:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 39θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί
των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
5. Γεωργίου Βαςίλειοσ
6. Γρίνοσ πυρίδων
7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα.
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ ανζφερε ότι θ παροφςα Τπόκεςθ αφορά τα, δια τθσ
επιςτολισ του Αναπλθρωτι Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ
Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Π. Α.Ε.) (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 408/30.03.18), υποβλθκζντα ςτοιχεία,
δυνάμει του Άρκρου 14.1 τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο
κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ: Π) μεταξφ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ) και τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του Ν.4404/2016
(ΦΕΚ Α’ 126/08.07.2016). τα ςτοιχεία αυτά περιλαμβάνονται: α) θ ετιςια ζκκεςθ, ιςολογιςμόσ,
κατάςταςθ αποτελεςμάτων και κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, ςφμφωνα με το Άρκρο 14.1(α) τθσ
Π, β) αναλυτικι κατάςταςθ υπολογιςμοφ του ετιςιου ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν, ςφμφωνα με
το Άρκρο 14.1(β), γ) πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, ςτθν μορφι που παρατίκεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14.1 τθσ Π, μαηί με τα προςαρτιματα που προβλζπονται ςε ςχζςθ με αυτό,
ςφμφωνα με το Άρκρο 14.1 (γ) και δ) ξεχωριςτι ετιςια ζκκεςθ ςχετικά με τισ λειτουργίεσ του
λιμζνα Πειραιά, ςφμφωνα με το Άρκρο 14.1(δ) τθσ Π. Σα προαναφερκζντα ςτοιχεία υπόκεινται
ςε ςυμβατικό ζλεγχο από τθν Ρ.Α.Λ., μετά από τθν υποβολι τουσ ςε αυτι (Ρ.Α.Λ.), επί τθ βάςει
των κάτωκι από το Νόμο προβλεπομζνων˙
Ζπειτα ζδωςε τον λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν
από 25.09.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ
τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν
Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ
ΙΣΟΡΙΚΟ
1) τισ 30/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 408/30.03.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του
Αναπλθρωτι Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., με τθν οποία υπζβαλε
ςτθν Αρχι (Ρ.Α.Λ.) τα εν κζματι ςτοιχεία.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικών ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
ιςχφει, ιδίωσ τα άρκρα 113 και 132.
2) Ο Ν.4404/2016 (Α’ 126) «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και
κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ Παραχώρθςθσ
μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ».
3) Σο ΠΔ 19/2016 (Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιών τθσ Ρυκμιςτικισ
Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017
(Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
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5) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018
(Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
6) Η υπ’ αρικ. 27/2017 Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ., λθφκείςα κατά τθν 24θ υνεδρίαςθ τθσ Αρχισ ςτισ
06.10.2017.
ΤΠΑΓΩΓΘ – ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
Επί του αντικειμζνου του κζματοσ, παρατίκενται οι κάτωκι Παρατθριςεισ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ Π και τθ μελζτθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων από τθν Αρχι.
Α. Αρμοδιότητα τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων
φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει
ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των
υμβάςεων Παραχώρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων
ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ
χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των υποχρεώςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ
ςχετικισ κείμενθσ – εκνικισ και ευρωπαϊκισ – νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,
ςυμβάςεισ παραχώρθςθσ και τουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ» και ςφμφωνα με το Άρκρο 113
του Ν.4389/2016 «…2. θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για:… …ε) τθν άςκθςθ των ςυμβατικών
δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από υμβάςεισ Παραχώρθςθσ ςτο όνομα
και για λογαριαςμό του». Ομοίωσ με το Άρκρο 132 του ιδίου Νόμου «…1. ε περίπτωςθ
αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του
παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα δεν ρυκμίηονται από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ,
αυτι επιλφεται ωσ εξισ:… …β) Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ
αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του παρόντοσ νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε
εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του
παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παραχώρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε
λιμενικι ηώνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.».
Η υποβολι και ο ςυμβατικόσ ζλεγχοσ των κατ’ Άρκρον 14.1 τθσ Π ςτοιχείων υπαγορεφεται από
τθ Π και κατά ςυνζπεια ςφμφωνα και με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ Ρ.Α.Λ. είναι θ κακ’
φλθν αρμόδια να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί του εν κζματι ηθτιματοσ. υνεπϊσ,
παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ θ εν κζματι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ.
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Β. Παρατηρήςεισ τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων
1) Σα υποβλθκζντα, δυνάμει του Άρκρου (1)(β) του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 14.1 τθσ Π ςτοιχεία, τα
οποία επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ «ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 2
ΟΝΟΜΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ», δζον όπωσ λάβουν υπ’ όψιν και τθν
υπ’ αρικ. 2 διατυπωκείςα υπόδειξθ τθσ 27/2017 Αποφάςεωσ Ρ.Α.Λ., ιτοι: πζραν τθσ
πραγματοποιοφμενθσ ονομαςτικισ επί τθσ επωνυμίασ και του ςυμβατικοφ αντικειμζνου
αναφοράσ των Τποπαραχωρθςιοφχων, «…να υπάρξει επαρκισ περιγραφι των… …ii)
απονεμθκζντων δικαιωμάτων των Υποπαραχωρθςιοφχων ςτθν περιοχι του λιμζνα… …και
επί…» των ςυναφκζντων ςυμβάςεων «…θ ενςωμάτωςθ των, θμερομθνιών ζναρξθσ και λιξθσ,
τυχόν τροποποιιςεων και επεκτάςεων και κατ’ ελάχιςτον του ετθςίου αναλογοφντοσ ποςοφ»,
για τθν, αναφορικά με τον βακμό ανάλυςισ τουσ, προςικουςα εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ
τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
2) Σα υποβλθκζντα, δυνάμει του Άρκρου (4)(α) του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 14.1 τθσ Π, ςτοιχεία, τα
οποία επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ «ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 3 14.1
ΑΡΘΡΟ 14.2 (α) (i-vi)-ΠΙΝΑΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ», δζον όπωσ λάβουν υπ’ όψιν και τθν υπ’ αρικ. 4 θ
υπόδειξθ τθσ 27/2017 Αποφάςεωσ Ρ.Α.Λ., ιτοι: αναφορικά με τισ «…ii) τιμζσ διακίνθςθσ ςε
TEU (Ιςοδφναμθ Μονάδα 20 Ποδών) για κάκε τερματικό ςτακμό εμπορευματοκιβωτίων,…»,
«…να υπάρξει διακριτοποίθςθ λιμενικισ κίνθςθσ για τα τερματικά Ε/Κ, ςε ζμφορτα
ειςερχόμενα και εξερχόμενα Ε/Κ, άδεια ειςερχόμενα και εξερχόμενα Ε/Κ, μεταφόρτωςθ και
transit για τθν περεταίρω αξιοποίθςθ των δεδομζνων αυτών», δυνάμενα να λάβουν τον
χαρακτιρα εμπορικοφ απορριτου από τθν εταιρία.
3) τα υποβλθκζντα, δυνάμει του Άρκρου (4)(β) του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 14.1 τθσ Π, ςτοιχεία, τα
οποία επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ «ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 4
ΑΡΘΡΟ 14.2_ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β_ΚΑΣΑΦΤΓΙΑ», δζον όπωσ υπάρξει και ο ποςοτικόσ
προςδιοριςμόσ τουσ, κακϊσ και τθσ, εκ του ιδίου Άρκρου, προβλζψεωσ για τισ
«…προδιαγραφζσ των ςχεδιαηόμενων μζτρων ςυντιρθςθσ για τθν υποδομι, τθν υπερδομι
και τον εξοπλιςμό».
4) τα υποβλθκζντα, δυνάμει του Άρκρου (4)(ε) του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 14.1 τθσ Π, ςτοιχεία, τα
οποία επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ «ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 7
ΕΚΘΕΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΔΙΑ ΑΠΟΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14.1», δζον όπωσ θ περιγραφι των
ακολουκιςει και τθν, εκ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 8.2 τθσ Π, μορφι των δεδομζνων τα οποία
αφοροφν ςτα ελάχιςτα απαιτοφμενα επίπεδα υπθρεςιϊν, ςτθν πλιρθ μορφι των πινάκων,
ςφμφωνα με το Άρκρο 8.3 (α) τθσ Π. ιτοι: α) διακριτοποίθςθ μεταξφ πλοίων μεταφορικισ
ικανότθτασ άνω και κάτω των 6.000 TEUs, αναφορικά με τθν ελάχιςτθ απόδοςθ ανά
αποβάκρα – μθνιαίοσ μζςοσ όροσ μεικτϊν ανυψϊςεων ανά γερανό, β) αναγωγισ ςε
εκφόρτωςθ/φόρτωςθ ανά ϊρα και γ) αναγωγι ςε τετραγωνικά μζτρα ςτεγαςμζνου χϊρου
ανά επιβάτθ του home porting / πλοίο.
5) Σα υποβλθκζντα, δυνάμει του ΠΡΟΑΡΣΗΜΑΣΟ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14.1 τθσ Π, ςτοιχεία, τα
οποία τιτλοφοροφνται ωσ «ΑΡΘΡΟ 14.1 (δ) vi Προςάρτθμα Παραρτιματοσ 14.1 Ζκκεςθ
Αξιολόγθςθσ Ιδίασ Απόδοςθσ» και «ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΠΑΡ. 14.1 Ζκκεςθ Αυτςθσ 2. ΜΗ ΣΕΧΝΙΚΕ
ΑΠΑΙΣΗΕΙ», δζον όπωσ θ περιγραφι των ακολουκιςει τθν εκ του Προςαρτιματοσ ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14.1 τθσ Π μορφι των πινάκων.
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ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
α) τθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για τθν αποςτολι των ωσ άνω Παρατθριςεων τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων, δυνάμει του Άρκρου 14.1 (Ζλεγχοσ
φμβαςθσ και Εκτζλεςθσ) τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του Ν.4404/2016 τθσ από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002
φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ
Α.Ε., ςτθν Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. για τισ περαιτζρω ενζργειζσ τθσ και
β) τθν περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ προςικουςασ εφαρμογισ των διατάξεων των Άρκρων 9, 12 και
14 τθσ Π, από τθν Αρχι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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