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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ
Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΗ 24/2017
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η 23η
ΘΕΜΑ 6ο:Διατφπωςη απόψεϊν Ρ.Α.Λ. ςτην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. επί του από 9.08.2017
κατατεθειμζνου κειμζνου, αναφερομζνου ωσ «χζδιο Ανάπτυξησ Λιμζνα Πειραιά»
(Ειςηγητήσ κ. Κουφόσ Π.)
τισ 28 Αυγοφςτου 2017, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 23θ 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 Θμεριςιασ Διάταξθσ. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά
Μζλθ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Γρίνοσ πυρίδων
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ
10.Μπαϊρακτάρθσ Δθμιτριοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Αν. Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ :
Λυμπζρθσ Θεόδωροσ

Αν. Μζλοσ

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία
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Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) ζλαβε με το ζγγραφο τθσ Γραμματείασ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ & Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) το με αρικμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 467/14.8.17
κείμενο επιγραφόμενο ωσ «χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα» (.Α.Λ.) Πειραιά, (Άρκρο 6, Ν4404/2016).
Οι παρατθριςεισ επί του κειμζνου ςυηθτικθκαν ςτθν 23θ ΤΝΕΔΡΙΑΘ και διατυπϊκθκαν ωσ εξισ:
ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1.

Σο υποβλθκζν χζδιο για να αντικατροπτίηει κατ’ ολοκλθρωμζνο τρόπο τισ ανειλθμμζνεσ
επενδυτικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτθ φμβαςθ
Παραχϊρθςθσ (Π) κυρωκείςα με τον Ν.4404/2016, κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 7.2. του ιδίου Νόμου. το υποβλθκζν
κείμενο απουςιάηουν οι «Μελζτεσ» του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 7.2.

2.

Θ κατάρτιςθ του εν λόγω χεδίου οφείλει να ακολουκιςει «…τουσ κανόνεσ και τισ
κατευιυντθριεσ γραμμέσ… …όπωσ παρατίιενται ςτο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3(β)», όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 6.3(β)(iii) τθσ Π, πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με τθν
παράγραφο (i) (Σ) τθσ ’’...λεπτομεροφσ περιγραφθσ των πηγών… …των κεφαλαιακών
αναγκών…’’. Θ λεπτομερισ αυτι περιγραφι απουςιάηει από το υποβλθκζν κείμενο.

3.

Σα ςτοιχεία περιγραφισ και τεκμθρίωςθσ των λεγομζνων ωσ Πρόςκετων Επενδφςεων
νοοφνται ωσ προκαταρκτικά, κακότι οι εν λόγω επενδφςεισ προσ το παρόν φαίνεται να
ευρίςκονται ςε αρχικά ςτάδια ςχεδιαςμοφ. Προτείνεται θ επίςπευςθ των ςχετικϊν
διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ.

4.

τθν ςελ. 16 αναφζρεται: "…φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 2016 Π, θ ανϊτατθ ςυνολικι
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ ορίηεται ςτισ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, από τθν
ολοκλιρωςθ και κατάκεςθ των μελετϊν ςτον Ανεξάρτθτο Μθχανικό (εντόσ 30 θμερϊν) και
κατόπιν ςτθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ (εντόσ 90 θμερϊν)…"

Κρίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα των εγκρίςεων των λεγομζνων Πρόςκετων Επενδφςεων κα
πρζπει να εκτιμθκοφν εκ νζου ςε ςυνάρτθςθ με τον βακμό ωρίμανςθσ.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
α.

τθν ςελίδα 25 αναφζρεται: "…Για το ζργο «Επζκταςθ Επιβατικοφ Λιμζνα (Νότια Ηϊνθ
Φάςθ Α)» ζχει εξαςφαλιςτεί μερικι επιδότθςθ φψουσ 130.832.448€ από Ευρωπαϊκά
κονδφλια και το υπόλοιπο ποςό κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ τθσ ΟΛΠ…", ομοίωσ και
ςτθν ςελίδα43: "…Ο φάκελοσ του ζργου και θ μερικι χρθματοδότθςθ τθσ «Επζκταςθσ
Επιβατικοφ Λιμζνα» ζχει εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ποςοφ 130.832.448€, όπωσ
αναφζρεται ςτο Παράρτθμα 7.2 τθσ 2016 Π…" και ςυνεχίηοντασ ςτθν ςελίδα 141 του
ΠΑΡΡΣΘΜΑΣΟ 2, για το ίδιο ζργο, ςτθν υπϋ αρ. 22 εργαςία αναφζρεται : "…Τποβολι
προςφορϊν – ανάκεςθ ζργου ς’ εργολάβο…" διάρκειασ 30 θμερϊν με θμερομθνία ζναρξθσ
τθν 8/11/2017 και λιξθσ 7/12/2017.
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φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. α παρατιρθςθ, προτείνεται να ηθτθκεί διευκρίνιςθ εάν, ςε ότι
αφορά το εν λόγο, το εκτιμϊμενο χρονικό διάςτθμα δθμοπράτθςθσ και ανάκεςθσ των 30
θμερϊν κρίνεται επαρκζσ.
β.

τθν ςελίδα 39 αναφζρεται: "…Ο επιβατικόσ λιμένασ έχει ςυνολικθ έκταςη 274.500,00m2 και
παρέχει ςαράντα πέντε (45) ιέςεισ ελλιμενιςμοφ για πλοία μθκουσ μεγαλυτέρου των
60,00m και οκτώ (8) ιέςεισ για πλοία μικρότερα των 30,00m…"
φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. β παρατιρθςθ, προτείνεται θ αναδιατφπωςθ, περιλαμβάνοντασ
ανϊτατο όριο μικουσ πλοίων.

γ.

τον πίνακα 4.23 τθσ ςελίδασ 117 "Προχπολογιςμόσ για την αναβάιμιςη τησ
Ναυπηγοεπιςκευαςτικθσ ζώνησ Περάματοσ" ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ "ΦΑΘ Β"
όπωσ αναγράφεται ςτον ςχετικό πίνακα ανζρχεται ςτο ποςό των 20.362.833,93€.
Μετά από τθν άκροιςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν που ανικουν ςτθν "ΦΑΘ Β" το προκφπτον
αποτζλεςμα υπολείπεται του αναγραφόμενου κατά 5.050.000€.

Κατόπιν των παραπάνω τα Σακτικά Μζλη τησ Ρ.Α.Λ

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
τθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για τθν αποςτολι, των ςχολίων τθσ Ρ.Α.Λ. επί του κειμζνου
αναφερόμενου ωσ «χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα» ςτθ Γενικι Γραμματεία Λιμζνων και Λιμενικισ
Πολιτικισ.
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Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ

