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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
  ΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΡΟΦΑΣΗ 85/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ  Ι Α Σ Η  4 5 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Πρια Ραραχωρήςεωσ Σταθμοφ Εμπορευματοκιβωτίων Ρειραιώσ (Σ.ΕΜΡΟ.Ρ.) 

 

Σθν 13θ Φεβρουαρίου 2019, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 45θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, ςτον Πειραιά, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

6. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

2. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ ανζφερε ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά επιςτολι τθσ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ (εφεξισ ΟΛΠ Α.Ε.) αναφορικά με τα βορειοδυτικά όρια τθσ 
παραχϊρθςθσ του Προβλιτα ΙΙΙ, ο οποίοσ εντάςςεται ςτα υπό παραχϊρθςθ ςτοιχεία, προσ τον 
όμορο λιμενίςκο αλιζων «Αρμόσ».  

Ζπειτα δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Δ. Μπίτα, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 
08.02.2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτιν, τα Μζλθ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.  

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

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΙΚΟ 

1) τισ 12.10.2018, ελιφκθ με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 975/12.10.2018 (ΟΛΠ 41007 /12.10.2018) 
επιςτολι τθσ ΟΛΠ Α.Ε., ςτθν οποία περιζχονται τα ακόλουκα επιςυναπτόμενα ζγγραφα: α. 
Σοπογραφικό Διάγραμμα όπωσ επιςυνάπτεται ςτο Νόμο 4315/2014, β. χζδιο λεπτομζρειασ 
ορίου παραχϊρθςθσ, γ. Αεροφωτογραφία, δ. Φωτογραφία του τοιχίου από το χϊρο ΕΜΠΟ και ε. 
Ζγκριςθ εκτζλεςθσ ζργου, με κζμα «Εκτζλεςθ εργαςιών καταςκευισ «ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 
ΠΡΟΒΛΘΣΑ ΙΙΙ» εντόσ των ορίων παραχώρθςθσ τθσ ΕΠ Α.Ε». 

2) τισ 06/11/2018, με τθν υπ’ αρικμ. ΡΑΛ 1066/6.11.2018 (ΤΝΑΝΠ 15186/05.11.18) 
Επιςθμειωματικι Πράξθ γρ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, κοινοποιικθκε ςτθν 
Αρχι, προκειμζνου να λάβει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςε αυτιν υπ’ αρ. πρωτ. Διμου Περάματοσ 
61ΓΔ/2.11.2018 επιςτολισ του Διμου Περάματοσ, όπωσ και τα επιςυναπτόμενα επί αυτισ 
ζγγραφα. Ο Διμοσ Περάματοσ προβάλει τον ιςχυριςμό ότι το υπάρχον τοιχίο κακορίηει το 
βορειοδυτικό όριο του αλιευτικοφ καταφυγίου «Αρμόσ» και κατ’ επζκταςθ το τοιχίο ορίηει το 
ςφνορο τθσ χερςαίασ ζκταςθσ του Διμου Περάματοσ από τθν όμορθ ζκταςθ τθσ ΕΠ Α.Ε. τα 
επιςυναπτόμενα ζγγραφα του Διμου περιλαμβάνονται τα εξισ: α. Απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 
11θσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΟΛΠ τθσ 9θσ Ιουνίου 2003 ζγκριςθ 
ςυμφωνίασ – πλαίςιο με τον Διμο Περάματοσ, β. Ζγγραφο περί Άδειασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν για 
τθν καταςκευι τοιχίου ςτθν περιοχι «Αρμόσ» Περάματοσ από Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, 
Διοίκθςθ Λιμενικισ Αςτυνομίασ, γ. Ζγγραφο περί εκτζλεςθσ εργαςιϊν καταςκευισ «ΔΤΣΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΘΣΑ» εντόσ ορίων παραχϊρθςθσ τθσ ΕΠ Α.Ε από ΟΛΠ, δ. Διαβιβαςτικό 
θλεκτρονικισ επιςτολισ-Ενθμζρωςθ από τθν ΟΛΠ Α.Ε. για τθν πρόκεςθ κατεδάφιςθσ του εν λόγω 
τοιχίου, ε. Ζγγραφο περί εκτζλεςθσ εργαςιϊν καταςκευισ «ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΘΣΑ» 
εντόσ ορίων παραχϊρθςθσ τθσ ΕΠ Α.Ε, παροχι διευκρινιςεων από ΟΛΠ Α.Ε., ςτ. Ζγγραφο ΕΠ 
Α.Ε. περί Δθμιουργίασ ανοίγματοσ ςτα όρια μεταξφ όρμου Αρμοφ και ΕΠ προσ Διμο Περάματοσ, 
η. Απόψεισ τθσ Δ.Α.Λ τθσ με αρικμό 147/2018 απόφαςθσ του Δ. Περάματοσ, θ. Ορκι Επανάλθψθ: 
Ορκι Επανάλθψθ των Απόψεων τθσ Δ.Α.Λ τθσ με αρικμό 147/2018 απόφαςθσ του Δ. 
Περάματοσ, κ. Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου, ι. Χάρτθσ 1. Οριηοντιογραφία Σοιχίου 
περίφραξθσ περιοχι Πρϊθν Αρμόσ Πζραμα, ια. Αεροφωτογραφία 1. Περιοχι Αρμοφ Περάματοσ 
λιψθ ζτοσ 2002 Γ.Τ.., και ιβ. Αεροφωτογραφία 1. Περιοχι Αρμοφ Περάματοσ λιψθ ζτοσ 2005 
Γ.Τ..  



3 
 

3) τισ 14/11/2018 θ Ρ.Α.Λ με τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 495/14.11.2018 επιςτολι τθσ προσ τθν ΟΛΠ 
ΑΕ, τθν οποία ςυςχζτιςε με δφο αεροφωτογραφίεσ ανοιχτϊν γεω-πυλϊν (Γ.Τ. & Κτθματολόγιο), 
και ζκεςε υπ’ όψιν τθν επιςτολι του Διμου Περάματοσ μετά των ςυνθμμζνων αυτισ. 

4) τισ 14/11/2018 θ Ρ.Α.Λ με τθν υπϋαρικ. πρωτ. 494/14.11.2018 επιςτολι τθσ προσ το Διμο 
Περάματοσ, του ζκεςε υπ’ όψιν τθν επιςτολι τθσ ΟΛΠ ΑΕ μετά των ςυνθμμζνων ςε αυτιν 
ςτοιχείων, εηιτθςε τισ απόψεισ και λοιπά ςτοιχεία για τθν υπόκεςθ, μεταξφ άλλων δε, εηιτθςε 
τθν χοριγθςθ των τοπογραφικϊν διαγραμμάτων που βρίςκονται ςτθν διάκεςθ των υπθρεςιϊν 
του Διμου. Επί τθσ επιςτολισ αυτισ, ουδζποτε απζςτειλε απάντθςθ ο Διμοσ Περάματοσ. 

5) τισ 08/01/2019, με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 16/08.01.2019 (αρ. πρωτ ΟΛΠ 619/8-01-2019) 
επιςτολι μετά των εκεί επιςυναπτομζνων αρχείων εςτάλθςαν οι απόψεισ τθσ ΟΛΠ ΑΕ, υπό 
μορφι εγγράφου, ςε απάντθςθ τθσ υπ’ αρικμ. ΡΑΛ 495/14-11-2018 Επιςτολισ τθσ Αρχισ. τθν 
επιςτολι αυτι επιςυνάπτονται τα ακόλουκα: α. οι υπ’ αρ. 81/19.10.2010 και 132/29.06.2010 
αποφάςεισ Δ. του ΟΛΠ Α.Ε, β. Σοπογραφικό διάγραμμα 2θσ τροποποίθςθσ τθσ 2009Π, γ. Γεω-
αναφορά του τοπογραφικοφ Διαγράμματοσ κλίμακα 1:5000 (2θ τροποποίθςθ τθσ 2009Π) που 
επιςυνάπτεται ςτθ 2016Π, δ. Σοπογραφικό Διάγραμμα Προβλθτϊν ΙΙ-ΙΙΙ .ΕΜΠΟ κλίμακασ 
1:2000(φνταξθ 2013) και αναφορά ςτο ΕΓΑ 87. 

6) τισ 11/01/2019, θ Ρ.Α.Λ με το υπ. αρικμ. πρωτ. 12/11-01-2019 ζγγραφό τθσ, επανιλκε προσ 
τον Διμο Περάματοσ, αναηθτϊντασ εκ νζου απόψεισ και ςτοιχεία αναφορικά με τθν υπόκεςθ, 
επαναλαμβάνοντασ τθν επιςφναψθ τθσ πρϊτθσ επιςτολισ τθσ ΟΛΠ Α.Ε., επί τθσ οποίασ ο Διμοσ 
Περάματοσ ουδζποτε απάντθςε ι ανταποκρίκθκε μζχρι ςιμερα. 

7) τισ 28/01/2019, με τθν υπ’ αρικμόν πρωτ. ΡΑΛ 32/28.01.2019 επιςτολι τθσ Αρχισ, υπεβλικθ 
αίτθμα προσ τθν ΟΛΠ ΑΕ για τθν επίςκεψθ τεχνικοφ κλιμακίου τθσ Αρχισ ςτο πεδίο των ςθμείων 
Α2, Β και Γ, ωσ αυτά αναφζρονται ςτα από μζρουσ τθσ επικαλοφμενα και προςκομιςκζντα 
τοπογραφικά διαγράμματα.  

8) τισ 29/01/2019, με τθν υπ’ αρικμόν πρωτ. ΡΑΛ 98/29.01.2019 (ΟΛΠ 3872/29.01.2019), θ ΟΛΠ 
ΑΕ απoδζχκθκε το αίτθμα τθσ Αρχισ, και ορίςτθκε ςυνάντθςθ μετάβαςθσ ςτα εν λόγω ςθμεία για 
τθν 1θ/02/2019.  

9) Με τθν από 01/02/2019 ζκκεςθ αυτοψίασ, βεβαιϊκθκε θ ςιμανςθ επί του πεδίου των 
ςθμείων Α2 και Β, όπου τοποκετικθκαν τοπογραφικά καρφιά ςιμανςθσ ςθμείων, και του 
ςθμείου Γ, όπου τοποκετικθκε χαλφβδινθ ράβδοσ, και ςτθν ςυνζχεια ακολοφκθςε αντίςτοιχθ 
τεχνικι ζκκεςθ. 

10) Σζλοσ ςτισ 07/02/2019, θ ΟΛΠ Α.Ε. απζςτειλε το από επτεμβρίου 2013 τοπογραφικό 
διάγραμμα υπογεγραμμζνο από τα μζρθ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, το οποίο επιςυνάφκθκε 
ςτθν εν τζλει υπογραφείςα και κυρωκείςα τροποποίθςθ ςφμβαςθσ με το Ν.4315/2014. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιώσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ ςε ανώνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α' 40). 

2) Ο Ν.3755/2009 «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ παραχώρθςθσ των λιμενικών εγκαταςτάςεων των 
προβλθτών II και III του ςτακμοφ εμπορευματοκιβωτίων τθσ ανώνυμθσ εταιρείασ 
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«Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρφκμιςθ ςυναφών κεμάτων». (ΦΕΚ Α’ 52, 
ιδία τισ ςελίδεσ ΦΕΚ 3762 και 3763). 

3) Ο Ν.4072/2012 «Κφρωςθ του Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ Σροποποίθςθσ τθσ φμβαςθσ 
Παραχώρθςθσ των λιμενικών εγκαταςτάςεων των προβλθτών ΙΙ και ΙΙΙ του ςτακμοφ 
εμπορευματοκιβωτίων τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ Α.Ε.» (ΦΕΚ Α’ 86). 

4) Ο N.4315/2014 «Πράξεισ ειςφοράσ ςε γθ και ςε χριμα − Ρυμοτομικζσ απαλλοτριώςεισ και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 269). 

5) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικών 
ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94), Άρκρα 108, 113 
και 132. 

6) Ο Ν.4404/2016 «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» (ΦΕΚ Α’126). 

7) Ο Ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ 
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν 
ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α'184), Άρκρο 140. 

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

9) Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45), όπωσ ιςχφει. 

10) Σο ΡΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιών τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

11) Η υπ’ αρ. 3113.10-12/28287/2018 απόφαςη των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, με κζμα «Κακοριςμόσ 
των όρων τθσ παραχώρθςθσ τθσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των εξαιρουμζνων χώρων, που 
αναφζρονται ςτο Μζροσ III του Παραρτιματοσ 3.5 τθσ φμβαςθσ Παραχώρθςθσ, μεταξφ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ Α.Ε»., που κυρώκθκε με το ν. 
4404/2016 (Α' 126), με αρικμό 5 και εμφαίνεται ςτον Σομζα του Αναλυτικοφ Σοπογραφικοφ 
Διαγράμματοσ που ςυνάπτεται ςτθν κυρωκείςα φμβαςθ Παραχώρθςθσ ωσ Παράρτθμα 3.2 
αυτισ με τον ίδιο ωσ άνω αρικμό και των εξαιρουμζνων χώρων, που αναφζρονται ςτο Μζροσ 
IV του Παραρτιματοσ 3.5 τθσ φμβαςθσ Παραχώρθςθσ, μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 
τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ Α.Ε»., που κυρώκθκε με το ν. 4404/2016 (Α' 126), με 
αρικμοφσ 24, 25, 27, 28, 30, 31 και 32 και εμφαίνονται ςτουσ Σομείσ του Αναλυτικοφ 
Σοπογραφικοφ Διαγράμματοσ που ςυνάπτεται ςτθν ίδια φμβαςθ ωσ Παράρτθμα 3.2 αυτισ με 
τουσ ίδιουσ ωσ άνω αρικμοφσ, οι οποίοι αποδόκθκαν οριςτικά δυνάμει των παραγράφων 2, 3 
περιπτώςεισ β και ςτ, 4 και 5 του άρκρου 140 του ν. 4504/2017 (Α' 184) αποκλειςτικά και 
μόνον ςτο Διμο Περάματοσ» (ΦΕΚ Β 1603/9.5.2018) 

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



5 
 

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

ΥΡΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια υπαγωγήσ - αιτιολογικοφ: 

Α. Αρμοδιότητα υθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Β. Νομικό Ρλαίςιο – Διατάξεισ των Συμβάςεων Ραραχώρηςησ  

Ι. Νόμοσ 3755/2009 - Κφρωςη Σφμβαςησ Ραραχώρηςησ ΟΛΡ ΑΕ, ΣΕΡ ΑΕ  

ΙΙ. Νόμοσ 4072/2012 και 4315/2014 - Τροποποιήςεισ Σφμβαςησ Ραραχώρηςησ ΟΛΡ ΑΕ, ΣΕΡ 
ΑΕ 

ΙΙΙ. Νόμοσ 4404/2016 - Κφρωςη Σφμβαςησ Ραραχώρηςησ Ελληνικοφ Δημοςίου και ΟΛΡ ΑΕ  

ΙV. Νόμοσ 4504/2017 - Άρθρο 140 ΜΕΟΣ ΙΑ΄ 

V. Κ.Υ.Α 3113.10-12/28287/09-05-2018  

Γ. Υπαγωγή – Συμπεράςματα 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα τησ υθμιςτικήσ 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, 
υμβάςεισ Παραχώρθςθσ και τουσ κανόνεσ 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.». 

Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, θ Αρχι, δφναται εντόσ των ρθκζντων αρμοδιοτιτων τθσ να 
διαπιςτϊνει μια πραγματικι κατάςταςθ, θ οποία αφορά τθν εκτζλεςθ, ερμθνεία των ςυμβάςεων 
Παραχϊρθςθσ, και κατά ςυνζπεια ςφμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ Ρ.Α.Λ. είναι 
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κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί του εν κζματι ηθτιματοσ. υνεπϊσ, 
παραδεκτϊσ ιχκθ προσ ςυηιτθςθ και εξετάηεται το ανωτζρω ηιτθμα ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό Ρλαίςιο – Διατάξεισ των Συμβάςεων Ραραχώρηςησ 

Ι. Νόμοσ 3755/2009 - Κφρωςη Σφμβαςησ Ραραχώρηςησ ΟΛΡ ΑΕ-ΣΕΡ ΑΕ  

Με το Ν.3755/30-03-2009 κυρϊκθκε θ από 25/11/2008 φμβαςθ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ 
.Π2009), των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων των προβλθτϊν ΙΙ και ΙΙΙ του ςτακμοφ 
εμπορευματοκιβωτίων, που υπεγράφθ μεταξφ τθσ ΟΛΠ ΑΕ, τθσ Ανϊνυμθσ εταιρείασ ειδικοφ 
ςκοποφ (ΑΕΑ) με τθν επωνυμία «τακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ» (εφεξισ ΕΠ ΑΕ), 
και τθσ μοναδικισ μετόχου τθσ ΕΠ ΑΕ με τθν επωνυμία «COSCO Pacific Limited» (εφεξισ Cosco). 

φμφωνα με το άρκρο 1.3 τθσ .Π.2009, το οποίο περιλαμβάνει τουσ οριςμοφσ τθσ .Π.2009, ωσ 
«ΠΡΟΒΛΗΣΑ ΙΙΙ» ι «Ανατολικι Πλευρά ι Ανατολικό τμιμα του προβλιτα ΙΙΙ» ορίηεται «θ 
ανατολικι πλευρά του προβλιτα ΙΙΙ, θ οποία προςδιορίηεται ςτο ςυνθμμζνο του Παραρτιματοσ 6 
τθσ .Π.2009 τοπογραφικό διάγραμμα υπό ςτοιχεία ΚΘ-ΚΘ-Λ-ΛΑ-ΛΒ-ΛΓ-ΛΔ—Λ1-Λ2-Λ3-Λ4-Λ5 και 
Α1-Α-ΛΕ-Λ8-Λ7-Λ6-Α2-Β και τθν οποία αναλαμβάνει να καταςκευάςει θ ΑΕΑ ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ». Σα ανωτζρω όρια αποτφπωςε θ ΟΛΠ ΑΕ ςε τοπογραφικό διάγραμμα, το 
οποίο βρίςκεται δθμοςιευμζνο ςτο υπ’ αρ. ΦΕΚ Α’ 52/2009 (βλ. ςελ. 3762 και 3763 του ανωτζρω 
ΦΕΚ), όπου και γίνεται αναφορά ςυντεταγμζνων.  

ΙΙ. Νόμοσ 4072/2012 και 4315/2014 - Τροποποιήςεισ Σφμβαςησ Ραραχώρηςησ ΟΛΡ ΑΕ, ΣΕΡ ΑΕ 

Με το Ν.4072/2012 κυρϊκθκε το από 26/07/2011 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό τροποποίθςθσ τθσ 
.Π.2009, και με το Ν.4315/2014 κυρϊκθκε το από 27/11/2014 ςυμφωνθτικό βϋ τροποποίθςθσ 
τθσ .Π.2009. Με το δεφτερο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, ορίςτθκαν και ςυμφωνικθκαν τελικϊσ 
μεταξφ άλλων, τα όρια τόςο του Ανατολικοφ όςο και του Δυτικοφ τμιματοσ του ΠΡΟΒΛΗΣΑ ΙΙΙ.  

το από επτεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα τθσ ΟΛΠ ΑΕ, που επιςυνάπτεται ςτθ δεφτερθ 
τροποποίθςθ τθσ .Π.2009 (Ν.4315/2014), ςε ςυνζχεια του ανωτζρω τοπογραφικοφ του 2009 
(προςαρτθμζνο ςτο ΦΕΚ Α’ 52/2009), υπογεγραμμζνο αντίγραφο του οποίου χοριγθςε θ ΟΛΠ 
Α.Ε. ςτθν Αρχι, εμφανίηονται ευκρινϊσ τα όρια που περιγράφονται ςτισ ςυμβάςεισ και 
αναφζρονται οι ςυντεταγμζνεσ των ςθμείων. Από τθν εφαρμογι των ςθμείων, προκφπτει ότι το 
όριο του .ΕΜΠΟ εντοπίηεται βορειότερα από το υφιςτάμενο τοιχίο. Σο από επτεμβρίου 2013 
τοπογραφικό διάγραμμα προςκομίςτθκε ενϊπιον τθσ αρμοδίασ υπθρεςίασ τθσ Βουλισ κατά τθ 
ςυηιτθςθ και ψιφιςθ τθσ κφρωςθσ τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ και, ςτθν ςυνζχεια, 
ςυμπεριλιφκθκε ωσ παράρτθμα τθσ κυρωκείςασ με νόμο ςφμβαςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτο 
αντίςτοιχο ΦΕΚ (Α’ 269/2009). Ευκρινζσ αντίγραφο του από επτεμβρίου 2013 υπογεγραμμζνου 
πρωτοτφπου προςεκόμιςε θ ΟΛΠ ΑΕ..  

ΙΙΙ. Ν.4404/2016 - Κφρωςη Σφμβαςησ Ραραχώρηςησ Ελληνικοφ Δημοςίου και ΟΛΡ ΑΕ  

Με το Ν.4404/2016 κυρϊκθκε θ από 24/06/2016 φμβαςθ τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε 
ενιαίο κείμενο θ από 13/02/2002 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
ΟΛΠ ΑΕ (εφεξισ .Π.2016).  

φμφωνα με τθ διάταξθ 3.5 τθσ .Π.2016, «Θ Παραχώρθςθ (όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 4) αφορά 
ςτουσ ακόλουκουσ χώρουσ, υποδομζσ, ανωδομζσ και κτίρια (από κοινοφ τα τοιχεία 
Παραχώρθςθσ):  
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(α) το ςφνολο των χερςαίων χώρων τθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηώνθσ, πλθν των Εξαιρουμζνων 
Χώρων και τοιχείων, όπωσ κακζνα ορίηεται ςτο Αναλυτικό Σοπογραφικό Διάγραμμα (θ 
Περίμετροσ τθσ Ηώνθσ Παραχώρθςθσ) 

• (β) τθ Θαλάςςια Λιμενικι Ηώνθ, με τθν επιφφλαξθ των περιοριςμών που παρατίκενται ςτο 
Άρκρο 4.3 

• και (γ) με τθν εξαίρεςθ οποιωνδιποτε υποδομών, ανωδομών και κτιρίων κατεδαφιςκζντων 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ, το ςφνολο των υποδομών, των ανωδομών και 
των κτιρίων, που υφίςτανται τώρα ι ςτο μζλλον εντόσ τθσ Περιμζτρου τθσ Ηώνθσ Παραχώρθςθσ 
(υπεργείωσ ι υπογείωσ), ςυμπεριλαμβανομζνου, ενδεικτικά, του χερςαίου τμιματοσ των 
λιμενικών ζργων, που περιγράφεται ςτθν Σεχνικι Ζκκεςθ Δζουςασ Επιμζλειασ Πωλθτι (VDD) τθσ 
26θσ Ιουνίου 2014, όπωσ αναφζρεται ςτο Άρκρο 27.3 κακώσ και των κτιρίων που απαρικμοφνται 
ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3.5(β) 

• αλλά, ςε κακεμιά από τισ προθγοφμενεσ περιπτώςεισ, εξαιρώντασ. (i) τουσ χώρουσ, τισ 
υποδομζσ, ανωδομζσ και κτίρια, που εξαιροφνται από τθν Τφιςτάμενθ φμβαςθ Παραχώρθςθσ 
και απαρικμοφνται ςτο Μζροσ I του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 3.5, με τθν επιφφλαξθ των όρων και 
προχποκζςεων που προςδιορίηονται ςτο Μζροσ IV του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 3.5 

• (ii) τουσ χώρουσ, τισ υποδομζσ, ανωδομζσ και κτίρια, που απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ του 
ζργου δθμοςίων υπθρεςιών, επιχειριςεων και οργανιςμών και απαρικμοφνται ςτο Μζροσ ΙΙ του 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 3.5, με τθν επιφφλαξθ των όρων και προχποκζςεων που προςδιορίηονται ςτο 
Μζροσ IV του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 3.5 

• (iii) οριςμζνα τμιματα οικιςτικών περιοχών, δθμόςιων δρόμων ι/και κοινόχρθςτων χώρων 
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηώνθσ, αλλά εκτόσ των λειτουργικών ορίων του 
ΟΛΠ (μαηί με τουσ χώρουσ και ςτοιχεία που κατονομάηονται ςτισ προθγοφμενεσ 
υποπαραγράφουσ, οι Εξαιροφμενοι Χώροι και τοιχεία), όπωσ κακζνα προςδιορίηεται και 
απεικονίηεται με μπλε ι κίτρινο χρώμα ςτο Αναλυτικό Σοπογραφικό Διάγραμμα 

• και (ίν) εξαιρώντασ επιπλζον χώρουσ, υποδομζσ, ανωδομζσ και κτίρια, που τυχόν απαιτοφνται 
για τουσ ςκοποφσ που παρατίκενται ςτο Άρκρο 20.1, υπό τθν προχπόκεςθ ότι, εφόςον 
οποιοςδιποτε εν λόγω χώροσ ι ςτοιχείο δεν χρθςιμοποιείται πλζον για οποιονδιποτε από τουσ 
ςκοποφσ που ορίηονται ςτο Άρκρο 20.1, τότε για τα εν λόγω ςτοιχεία κα ιςχφουν οι διατάξεισ του 
Μζρουσ V του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 3.5». 

Με βάςθ το Παράρτθμα 3.5, τθσ .Π.2016, το ΜΕΡΟ IV, υπό τον τίτλο «Εξαιροφμενοι Χϊροι και 
τοιχεία», θ χερςαία ιδιοκτθςία ςτθν περιοχι «ΑΡΜΟ» ζκταςθσ 34.500 τ.μ εξαιρζκθκε ρθτά από 
τθν παραχωρθκείςα ςτθν ΟΛΠ ΑΕ ζκταςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο ανωτζρω περιγραφόμενο 
Αναλυτικό Σοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο όμωσ, δεν φζρει ςτοιχεία γεωγραφικισ 
απεικόνιςθσ (ςυντεταγμζνεσ), ςε αντίκεςθ προσ το Ν.4315/2014 και το εκεί από επτεμβρίου 
2013 επιςυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα τθσ ΟΛΠ Α.Ε. 

Επομζνωσ, το δικαίωμα χριςθσ τθσ υπόλοιπθσ ζκταςθσ, πζραν τθσ παραχϊρθςθσ του τακμοφ 
Εμπορευματοκιβωτίων, επανιλκε ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, ςτο οποίο παρζμεινε μζχρι τθν ζκδοςθ 
του Ν.4504/2017, οπότε και παραχωρικθκε εκ νζου, από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτον Διμο 
Περάματοσ.  

ΙV. Ν.4504/2017 - Άρθρο 140 ΜΕΟΣ ΙΑ΄ 
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φμφωνα με το άρκρο 140 του ωσ άνω Νόμου, ωσ «εξαιροφμενοι χϊροι» ορίηονται οι χερςαίεσ 
εκτάςεισ και κτίρια που αναφζρονται ςτα Μζρθ III και IV του Παραρτιματοσ 3.5 (Εξαιροφμενοι 
χϊροι και ςτοιχεία) τθσ .Π.2016 μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ ΟΛΠ ΑΕ, που κυρϊκθκε 
με το Ν. 4404/2016 (Αϋ 126), για τισ ενότθτεσ του Διμου Πειραιά, Διμου Περάματοσ, Διμου 
αλαμίνασ του Μζρουσ III, που φζρουν τουσ αρικμοφσ 2, 3, 4, 5 και 6 και για τισ ενότθτεσ του 
Διμου Πειραιά, Διμου Κερατςινίου Δραπετςϊνασ, Διμου Περάματοσ, Διμου αλαμίνασ του 
Μζρουσ IV που φζρουν τουσ αρικμοφσ 7,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 
32, 33 και 34, και οι χϊροι αυτοί εμφαίνονται ςτουσ Σομείσ του Αναλυτικοφ Σοπογραφικοφ 
Διαγράμματοσ, το οποίο ςυνάπτεται ςτθν κυρωκείςα .Π.2016 ωσ Παράρτθμα 3.2 αυτισ, με τουσ 
ίδιουσ ωσ άνω αρικμοφσ.  

Ειδικότερα για τον Διμο Περάματοσ, θ χριςθ και εκμετάλλευςθ των εξαιρουμζνων χϊρων που 
αναφζρονται ςτο Μζροσ IV του Παραρτιματοσ 3.5 τθσ .Π.2016, ςτθν Ενότθτα Διμοσ Περάματοσ, 
με αρικμοφσ 24, 25, 27, 28, 30, 31 και 32 και εμφαίνονται ςτουσ Σομείσ του Αναλυτικοφ 
Σοπογραφικοφ Διαγράμματοσ που ςυνάπτεται ςτθν κυρωκείςα φμβαςθ Παραχϊρθςθσ ωσ 
Παράρτθμα 3.2 αυτισ, με τουσ ίδιουσ ωσ άνω αρικμοφσ, αςκείται οριςτικά, αποκλειςτικά και 
μόνον από το Διμο Περάματοσ. τουσ χϊρουσ αυτοφσ, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 3.5 
τθσ .Π.2016, είναι και θ υπ’ αρικμ. 25 Χερςαία ιδιοκτθςία επιφάνειασ 34.500 τ.μ., ςτθν περιοχι 
«Αρμόσ», και ςτο ανωτζρω τοπογραφικό περιγράφεται ωσ «Διαμόρφωςθ Λιμενίςκου Περιοχισ 
Αρμοφ».  

το ανωτζρω τοπογραφικό διάγραμμα, όπωσ επιςυνάφκθκε ςτθν .Π.2016 δεν αναφζρονται όρια 
τθσ παραχωρθκείςθσ εκτάςεωσ. 

V. Κ.Υ.Α 3113.10-12/28287/09-05-2018  

Με τθν εν λόγω Κ.Τ.Α., κακορίςτθκαν για τον Διμο Περάματοσ οι όροι παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ 
και εκμετάλλευςθσ των εξαιρουμζνων χϊρων, που αναφζρονται ςτο Μζροσ III του Παραρτιματοσ 
3.5 τθσ .Π.2016, με αρικμό 5 και εμφαίνεται ςτον Σομζα του Αναλυτικοφ Σοπογραφικοφ 
Διαγράμματοσ που ςυνάπτεται ςτθν κυρωκείςα .Π.2016 ωσ Παράρτθμα 3.2 αυτισ, με τον ίδιο 
ωσ άνω αρικμό και των εξαιρουμζνων χϊρων, που αναφζρονται ςτο Μζροσ IV του Παραρτιματοσ 
3.5 τθσ .Π.2016 με αρικμοφσ 24, 25, 27,28, 30, 31 και 32 και εμφαίνονται ςτουσ Σομείσ του 
Αναλυτικοφ Σοπογραφικοφ Διαγράμματοσ που ςυνάπτεται ςτθν ίδια φμβαςθ ωσ Παράρτθμα 3.2 
αυτισ, με τουσ ίδιουσ ωσ άνω αρικμοφσ, οι οποίοι αποδόκθκαν οριςτικά δυνάμει των 
παραγράφων 2, 3 περιπτϊςεισ β και ςτ, 4 και 5 του άρκρου 140 του Ν.4504/2017 (Α’ 184) 
αποκλειςτικά και μόνον ςτο Διμο Περάματοσ. 

Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι με τθ Π2016, το άρκρο 140 του Ν.4504/2017, τθν ανωτζρω ΚΤΑ 
και των ςυνθμμζνων τοπογραφικϊν διαγραμμάτων κακορίςτθκε θ τελικι παραχϊρθςθ από το 
Ελλθνικό Δθμόςιο προσ το Διμο Περάματοσ αναφορικά με τουσ εξαιροφμενουσ χϊρουσ, μεταξφ 
των οποίων και θ χερςαία ιδιοκτθςία αρικμ. 25 εμβαδοφ 34.500 τ.μ, ςτθν περιοχι «ΑΡΜΟ». τα 
ανωτζρω, δεν αναφζρονται ρθτά τα όρια τθσ παραχωρθκείςθσ ζκταςθσ του Αρμοφ με τθν ιδθ 
υφιςτάμενθ Παραχϊρθςθ του τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων. 

Γ. Υπαγωγή – Συμπεράςματα 

Με βάςθ τα προαναφερόμενα, προκφπτει ότι με τθν .Π.2009 (ΟΛΠ του τακμοφ 
Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), ορίςτθκαν τα όρια των παραχωρθκζντων χϊρων, ρθτά και 
αδιάςτικτα. Σο βορειοδυτικό όριο τθσ Προβλιτα ΙΙΙ προσ τθν όμορθ ζκταςθ του Αρμοφ, 
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εμφαίνεται ςτθν Π2016 του Πειραιά, όμωσ, αυτι δεν φζρει γεωδετικζσ αναφορζσ 
(ςυντεταγμζνεσ), επομζνωσ, ςε αυτι ενςωματϊνονται οι ρθτζσ γεωδετικζσ αναφορζσ τθσ 
.Π.2009, όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

Περαιτζρω, τα επιχειριματα του Διμου Περάματοσ όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτθν επιςτολι 
του προσ τον Τπουργό Ναυτιλίασ, ότι δθλαδι, όριο τθσ παραχϊρθςθσ του λιμενίςκου Αρμοφ 
αποτελεί το τοιχίο, δεν αρκοφν για να τφχουν διαφορετικισ ερμθνείασ οι διατάξεισ των .Π.2009 
και .Π.2016, διότι τα επιχειριματα αναφζρονται ςτο προγενζςτερο νομικό κακεςτϊσ προ των 
.Π.2009 και .Π.2016. Σαυτόχρονα, θ ζκταςθ του Αρμοφ παραχωρικθκε εν τζλει ςτον Διμο από 
το Ελλθνικό Δθμόςιο το 2018, και όχι από τθν ΟΛΠ Α.Ε., ςε μεταγενζςτερο χρόνο από τθν 
υπογραφι και κφρωςθ των δφο υμβάςεων Παραχϊρθςθσ. Επομζνωσ, τα περί αντικζτου 
επιχειριματα, δεν ανατρζπουν τθν πραγματικι κατάςταςθ, όπωσ τθν ορίηουν οι υμβάςεισ 
Παραχϊρθςθσ, τα ςυνθμμζνα ςε αυτζσ τοπογραφικά διαγράμματα, βάςθ των οποίων 
καταδεικνφεται ότι τα όρια μεταξφ του .ΕΜΠΟ και τθσ περιοχισ «ΑΡΜΟ», δεν είναι το 
υφιςτάμενο τοιχίο, αλλά αυτά που αποτυπϊνονται ςτθ .Π.2009, και ςτα αντίςτοιχα ςυνθμμζνα 
ςτουσ κυρωτικοφσ τθσ Νόμουσ τοπογραφικά διαγράμματα.  

το πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διερεφνθςθσ τθσ Αρχισ, ο Διμοσ Περάματοσ εκλικθ δισ εγγράφωσ ςε 
διάςτθμα δφο μθνϊν να εκφζρει τισ απόψεισ του και να προςκομίςει οποιοδιποτε τοπογραφικό 
ςχζδιο τθσ περιοχισ Αρμόσ, ςυνταγμζνο ι τθροφμενο ςτισ υπθρεςίεσ του. Πλθν όμωσ, δεν 
ανταποκρίκθκε ςτισ ζγγραφεσ κλιςεισ τθσ Αρχισ.  

Μετά τθν επίςκεψθ τεχνικοφ κλιμακίου τθσ Αρχισ ςτισ 1.2.2019 ςτο ςθμείο και με χριςθ 
τοπογραφικοφ εξοπλιςμοφ, διαπιςτϊκθκε και πιςτοποιικθκε κατ’ αντιπαραβολιν του ορίου και 
των ςυντεταγμζνων των ςθμείων Α2, Β και Γ του Δυτικοφ Προβλιτα ΙΙΙ, τα οποία αναφζρονται ςτο 
ΦΕΚ Α 52/2009 και ςτο από επτεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα Προβλθτϊν ΙΙ και ΙΙΙ 
.ΕΜΠΟ (επιςυναπτόμενο ςτο παράρτθμα του Ν.4315/2014, υπογεγραμμζνο αντίγραφο του 
χορθγικθκε από τθν ΟΛΠ Α.Ε. ςτθν Αρχι).  

Σα ςθμεία Α2, Β και Γ φζρουν ςτοιχεία αντίςτοιχα, ωσ αποτυπϊνονται ςτο παρακάτω πίνακα 
ςυντεταγμζνων: 

α/α Χ Τ 

Α2 462848.50 4201154.33 

Β 462880.81 4201164.36 

Γ 463054.61 4201218.10 

Η Αρχι τοποκζτθςε ςτα ανωτζρω ςθμεία Α2 και Β τοπογραφικά καρφιά ςιμανςθσ ςθμείων μετά 
ερυκρόλευκθσ ταινίασ και χρϊματοσ, και ςτο ςθμείο Γ πραγματοποιικθκε ζμπθξθ χαλφβδινθσ 
ράβδου μετά ερυκρόλευκθσ ταινίασ. Επιπλζον ελιφκθςαν φωτογραφίεσ από το εν λόγω ςθμείο 
και του περιβάλλοντοσ χϊρου του λιμενίςκου. τθν ςυνζχεια, οι μετριςεισ αποδόκθκαν ςτο υπό 
κλίμακα ςκαρίφθμα που ακολουκεί.  
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Σα αποτελζςματα των μετριςεων επαλθκεφουν ότι οι ςυντεταγμζνεσ των ςθμείων (Α2, Β & Γ) 
ταυτίηονται με τα αντίςτοιχα επιςθμαςμζνα ςθμεία του οικοπζδου από τθν ΟΛΠ ΑΕ., βάςει των 
οποίων ςυντάχκθκε το Σοπογραφικό Διάγραμμα που επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα του 
Ν.4315/2014 και κακορίηει τα όρια τθσ παραχωριςεωσ ςτο βορειοδυτικό τμιμα του τακμοφ 
Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά και εκτείνεται περίπου «οκτώ (8) μζτρα βορειότερα του 
υφιςτάμενου τοιχίου». 

Σο μζλοσ τθσ Αρχισ, κα Βελουδογιάννθ, εδιλωςε ότι ψθφίηει «παρϊν», διότι κεωρεί ότι, λόγω 
τθσ ςθμαντικότθτασ του κζματοσ, ζπρεπε να κλθκεί εκ νζου ο Διμοσ Περάματοσ για να εκφράςει 
τισ απόψεισ του επί των ςτοιχείων τθσ υπόκεςθσ. 
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ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων κατά πλειοψθφία ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΡΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Σθ χοριγθςθ διευκρίνθςθσ προσ τα Μζρθ τθσ .Π. ότι τα όρια τθσ Παραχϊρθςθσ του Προβλιτα ΙΙΙ 
προσ δυςμάσ ςυμπίπτουν με τα ςτοιχεία Α2, Β και Γ, του από επτεμβρίου 2013 τοπογραφικοφ 
διαγράμματοσ τθσ ΟΛΠ, όπωσ υπεγράφθ από τα μζρθ και αναφζρεται ςτο Ν.4315/2014 και 
φζρουν τισ ίδιεσ γεωδετικζσ αναφορζσ ςτθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, ωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει. 

Σθ κζςθ ςτο αρχείο τθσ διαβιβαςκείςασ από τον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
επιςτολισ του Διμου Περάματοσ. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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