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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ  ΑΡΧΘ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 213- 1371966  Fax: 213-1371888 

e-mail : info@raports.gr                    

ΑΠΟΦΑΘ 27/2017 
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  24η 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Παραληφθέντα ςτοιχεία, προβλεπόμενα από το Άρθρο 14 (Ζλεγχοσ φμβαςησ και   

Εκτέλεςησ) τησ φμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ Ελληνικοφ Δημοςίου και τησ 

Οργανιςμόσ Λιμένοσ Πειραιώσ Α.Ε. (Ειςηγητήσ κ. Κουφόσ Π.) 

 
τισ 21 επτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 24θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιώτη – 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     Πρόεδροσ 

 2.  Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  

 3.  Κουφόσ Παναγιϊτθσ  

 4.  Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία  

      5.  Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  

      6.  Γεωργίου Βαςίλειοσ                                                        

 7.  Βελουδογιάννθ Ελζνθ  

 8.  Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  

 9.  Μπαϊρακτάρθσ Δθμιτριοσ  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ : 

1.  Γρίνοσ πυρίδων 

2.    Λυμπζρθσ Θεόδωροσ 

           

 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 

Ειςθγιτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Αν. Μζλοσ 

 

 

Μζλοσ 

Αν. Μζλοσ 

 

 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΟΙΣ46Μ445-Σ0Ν



2 

 

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ 

 

Δυνάμει του Άρκρου 14.1 τθσ φμβαςθσ  Παραχϊρθςθσ (εφεξισ Π), θ ΟΛΠ Α.Ε. υποχρεοφται να 
κατακζςει ςτθ Ρ.Α.Λ., τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 14.1 και τα οποία υπόκεινται ςε 
ςυμβατικό ζλεγχο από τθν Ρ.Α.Λ. μετά από τθν υποβολι τουσ ςε αυτι (Ρ.Α.Λ.).  

φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4389/2016, Κεφάλαιο Η’ ςθμείο α 7 «Η Ρ.Α.Λ 
αναδεικνφεται ςε ανεξάρτθτθ αρχι εποπτείασ των εµπορικών µεκόδων και πρακτικών των 
παρόχων λιµενικών υπθρεςιών, µε αναβάκµιςθ του εποπτικοφ τθσ ρόλου, ώςτε να δφναται να 
λαµβάνει ρυκµιςτικά µζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ακώλυτθσ παροχισ λιµενικών υπθρεςιών 
ςτουσ χριςτεσ, τθσ ακώλυτθσ πρόςβαςθσ ςε λιµενικζσ υπθρεςίεσ και τθσ εφρυκµθσ λειτουργίασ 
τθσ ςυναφοφσ αγοράσ λιµενικών υπθρεςιών, ςφµφωνα µε το κοινοτικό και εκνικό δίκαιο και ςε 
ςυνεργαςία µε τθν Επιτροπι Ανταγωνιςµοφ». 

φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4389/2016, Κεφάλαιο Η’ ςθμείο β 6 «Σο άρκρο 112 
κακορίηει τισ κανονιςτικζσ αρµοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ ςε κεµελιώδουσ ςθµαςίασ κζµατα για τθν 
απρόςκοπτθ λειτουργία των λιµζνων και τθν ακώλυτθ πρόςβαςθ των χρθςτών, κυρίωσ για τθν 
ζκδοςθ δεςµευτικών οδθγιών για κζµατα ςχετικά µε τθν απλοφςτευςθ, διαφάνεια και 
εναρµόνιςθ τελών κοινοφ ενδιαφζροντοσ για όλουσ τουσ ελλθνικοφσ λιµζνεσ, µε απώτερο ςκοπό 
τον υγιι ανταγωνιςµό µεταξφ εγχώριων λιµζνων και τθ 36 διαδικαςία προςδιοριςµοφ, επιβολισ 
και είςπραξθσ ποινικών ρθτρών ι άλλων ςυµβατικών αξιώςεων που προβλζπονται ςτισ ωσ άνω 
υµβάςεισ Παραχώρθςθσ και ςτισ αντιρριςεισ των ενδιαφεροµζνων κατά των αποφάςεων 
επιβολισ». 

φμφωνα με το Άρκρο 113 παρ. 1 του Ν.4389/2016, ‘’…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 παρ. 
2 του Ν.4389/2016, ‘’…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.’’  

φμφωνα με το Άρκρο 132 παρ. 1 του ιδίου Νόμου ‘’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.’’ 

 

τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Κουφό, ο οποίοσ 

ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν ειςιγθςι του, αναφορικά με τθν υποχρζωςθ τθσ ΟΛΠ Α.Ε. για τθν 

κατάκεςθ, δυνάμει του Άρκρου 14.1 τθσ Π, ςτοιχείων, ςτα οποία περιλαμβάνονται: α) θ ετιςια 

ζκκεςθ, ιςολογιςμόσ, κατάςταςθ αποτελεςμάτων και κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, ςφμφωνα με  
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το Άρκρο 14.1(α) τθσ Π, β) αναλυτικι κατάςταςθ του ετιςιου ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν, 

ςφμφωνα με το Άρκρο 14.1(β), γ) πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, ςτθν μορφι που παρατίκεται 

ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 14.1 τθσ Π, μαηί με τα προςαρτιματα που προβλζπονται ςε ςχζςθ με αυτό, 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.). 

 

φμφωνα με τθν ανωτζρω ειςιγθςθ, ςτθν ΤΝΕΔΡΙΑΘ 24/21.9.2017 (ΘΕΜΑ 4), τα παρόντα 
τακτικά μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. ομόφωνα διετφπωςαν τισ ακόλουκεσ κζςεισ και προτάςεισ, ςφμφωνα με 
το Άρκρο και ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 14.1 τθσ Π του ιδίου Νόμου. 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  

1. τα υποβλθκζντα, δυνάμει του Άρκρου 14.1(β) τθσ Π και περιλθφκζντα ςτο 
τιτλοφοροφμενο ωσ ‘’ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΘΘ’’ τεφχοσ και βεβαιωκζντα ςτθν § 3 του 
προβλεπομζνου από το Άρκρο 14.1(γ) τθσ Π Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ, ςτοιχεία να 
υπάρξει διευκρίνιςθ, από πλευράσ Ο.Λ.Π., ςε ποιο χρονικό διάςτθμα πραγματοποιείται θ 
ζνταξθ τθσ θμζρασ ζναρξθσ ιςχφοσ (10/8/2016) για τον υπολογιςμό του Ανταλλάγματοσ 
Παραχϊρθςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 15 τθσ Π, κακϊσ επίςθσ και τθν υποβολι 
αναλυτικοφ υπολογιςμοφ αναφορικά με το καταβλθκζν αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ τθσ 
.Ε.Π. Α.Ε. προσ τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

2. τα υποβλθκζντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 14.1(1)(β) τθσ Π ςτοιχεία, τα οποία 
επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ ‘’ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ 2’’, να 
υπάρξει επαρκισ περιγραφι i) των Τπεργολάβων, ii) των απονεμθκζντων δικαιωμάτων 
των Τποπαραχωρθςιοφχων ςτθν περιοχι του Λιμζνα, iii) των αναφερκζντων ςτον εν λόγω 
κατάλογο ςυμβάςεων, και επί αυτϊν θ ενςωμάτωςθ των,  θμερομθνιϊν ζναρξθσ και 
λιξθσ, τυχόν τροποποιιςεων και επεκτάςεων και κατ’ ελάχιςτον του ετθςίου 
αναλογοφντοσ ποςοφ.  

3. Επί των υποβλθκζντων δυνάμει του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 14.1(2)(β) τθσ Π ςτοιχείων, τα οποία 
παρατίκενται ςτθν § 2 του εν λόγω Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ, να υπάρξει 
διευκρίνιςθ, από πλευράσ Ο.Λ.Π., αναφορικά με τον χρθςιμοποιοφμενο οριςμό και τρόπο 
υπολογιςμοφ του Δείκτθ Κακαροφ Δανειςμοφ. 

4. τα υποβλθκζντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 14.1(4)(α) τθσ Π ςτοιχεία, τα οποία 
επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ ‘’ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ 4’’, 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 αυτϊν. 

5. Σα υποβλθκζντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 14.1(4)(γ) τθσ Π ςτοιχεία, τα οποία 
επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ ‘’ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ 5’’, να 
ακολουκιςουν τθν μορφι των πινάκων του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 7.15 τθσ Π, για εποπτικοφσ 
λόγουσ και καλφτερο ζλεγχο τθσ εξζλιξθσ των ζργων. 
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6. Σα υποβλθκζντα δυνάμει του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ 14.1(4)(ε) τθσ Π ςτοιχεία, τα οποία 
επιςυνάπτονται ςτο εν λόγω Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ωσ ‘’ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ 7’’, να 
ακολουκιςουν τθν μορφι των πινάκων του ΠΡΟΑΡΣΘΜΑΣΟ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 14.1 τθσ 
Π, και επί προςκζτωσ, να υπάρξει διαχωριςμόσ των ςτοιχείων ανά τερματικό (Ε/Κ, κ.α.), 
για εποπτικοφσ λόγουσ και καλφτερο ζλεγχο των εν λόγω δεδομζνων. 

7. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πλθρότθτασ του ελζγχου και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των 
επενδφςεων, να υποβλθκοφν τα προβλεπόμενα από το Άρκρο 14.1(γ)(iii) τθσ Π ςτοιχεία. 

8. τα υποβλθκζντα, δυνάμει του Άρκρου 14.1(δ)(iii) τθσ Π και περιλθφκζντα ςτο 
τιτλοφοροφμενο ωσ ‘’ΜΘΣΡΩΟ ΤΝΣΘΡΘΘ’’ τεφχοσ, ςτοιχεία, να υπάρξει θ υποβολι 
αντιγράφου του μθτρϊου ςυντιρθςθσ από αρχι του εξεταηόμενου ζτουσ ζωσ τθν θμζρα 
ζναρξθσ ιςχφοσ, για τθν προςικουςα εφαρμογι του εν λόγω Άρκρου. 

 

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ 

 

 

                                                                                                     Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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