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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 40/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  2 8 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Οριςμόσ Ορκωτοφ Ελεγκτι ςφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 2 τθσ φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ  μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Πειραιϊσ Α.Ε.  κυρωκείςα με το άρκρο  1 του Ν. 4404/2016» 

 

Σθν 22θ Δεκεμβρίου 2017, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 28θ 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. τθν 
υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά Μζλθ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
  
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων του Πολυδϊρου - Άλκθ Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ του Γεωργίου Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ του Γεωργίου Ειςθγθτισ 

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία του Χριςτοφόρου Ειςθγιτρια 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ του Δθμθτρίου Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ του πυρίδωνα Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ του Εμμανουιλ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
  
1. Γρίνοσ πυρίδων του Γεωργίου  Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 19.12.2017 
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, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Νομικό Πλαίσιο 

1. φμφωνα με το άρκρο 1 (Κφρωςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ) του Ν. 

4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),  άρκρο 14.2 τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ προβλζπεται ότι «Σο Ελλθνικό Δθμόςιο κα 

δικαιοφται να διορίηει, με δικά του ζξοδα, τον δικό του κατάλλθλο ελεγκτι 

για τθν επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τον ΟΛΠ 

δυνάμει του Άρκρου 14.1(β) και ο ΟΛΠ κα εξαςφαλίηει κάκε εφλογθ 

ςυνδρομι ςτον εν λόγω ορκωτό λογιςτι, ςυμπεριλαμβανομζνων (i) τθσ 

γνωςτοποίθςθσ όλων των εγγράφων που ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτουσ 

ορκωτοφσ λογιςτζσ οι οποίοι προετοίμαςαν τισ αναφορζσ δυνάμει του 

Αρκρου 14.1 (β) και (ii) τθσ πρόςβαςθσ ςτα γραφεία και ςτο προςωπικό του 

ΟΛΠ, το οποίο κα είναι διακζςιμο να απαντιςει με τον καλφτερο δυνατό 

τρόπο ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του εν λόγω ορκωτοφ λογιςτι, με τθν 

ενθμζρωςθ και τθ γνϊςθ που το προςωπικό αυτό διακζτει. Οι διοριςμζνοι 

ελεγκτζσ οφείλουν να μετζρχονται τισ πλθροφορίεσ που λαμβάνουν ωσ 

εμπιςτευτικζσ ζναντι τρίτων κακϊσ και να εξαςφαλίηουν τθν ελάχιςτθ 

δυνατι διατάραξθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του ΟΛΠ». 

2. φμφωνα με το άρκρο 113 (Ρυκμιςτικζσ Αρμοδιότθτεσ τθσ Ρυκμιςτικισ 

Αρχισ Λιμζνων) παρ. 1-3 του Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν 

εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» , (ΦΕΚ 94 Α’ /27.05.2016), 

προβλζπεται ότι «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά 

μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων 

των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν 

τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου 

εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, 

β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ 

κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ». 
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3. φμφωνα με το άρκρο 132 (Σελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ κεφαλαίου) 

παρ. 1-4 του Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 

ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και 

άλλεσ διατάξεισ» , (ΦΕΚ 94 Α’ /27.05.2016), προβλζπεται ότι «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: 

 α) Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ εξουςίασ ι αρμοδιότθτασ 

ςτο φορζα εκμετάλλευςθσ με βάςθ τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, πρζπει να 

κεωρθκεί ότι ο παραχωρθςιοφχοσ ζχει από τθ φμβαςθ τθ ςχετικι εξουςία 

ι αρμοδιότθτα. 

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 Παραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε 

λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.. 

 ββ) Πλθν διαφορετικισ ρφκμιςθσ του παρόντοσ ι άλλου 

νομοκετιματοσ και υπό τθν επιφφλαξθ αρμοδιότθτασ άλλων 

φορζων τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, θ Δ.Α.Λ. μεριμνά για τθν 

εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςτθ λιμενικι ηϊνθ και για τθ 

ςυμμόρφωςθ με υποχρεϊςεισ που δεν απορρζουν από τζτοια 

φμβαςθ Παραχϊρθςθσ.  

2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται οι διατάξεισ του 

άρκρου 43 του ν. 4150/2013, κακϊσ και οι διατάξεισ των άρκρων 2 ζωσ 5, 8 

και 16 ζωσ 19 του π.δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ 

Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Α` 28). 

3. Η Ρ.Α.Λ. αςκεί ωσ εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κάκε άλλθ 

αρμοδιότθτά του που είναι ςυναφισ με τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ και δεν 

ζχει ρθτά απονεμθκεί ςε κάποια υπθρεςία ι φορζα του, εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά ςτον παρόντα ι άλλο νόμο. 

 4. Οι αρμοδιότθτεσ που απονζμονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, δεν 

κίγουν ειδικότερεσ διατάξεισ νόμων που κυρϊνουν υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ 

και ερμθνεφονται υπό το πρίςμα των διατάξεων αυτϊν. Η άςκθςθ όλων των 

αρμοδιοτιτων που απονζμονται ςτθ Ρ.Α.Λ. με τισ διατάξεισ των άρκρων 112 

και 113 του παρόντοσ νόμου τελεί υπό τθν επιφφλαξθ ειδικότερων 

διατάξεων υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ι των νόμων που τισ κυρϊνουν». 

4. φμφωνα με το άρκρο 1 (Κφρωςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ)  του Ν. 

4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 
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κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),  άρκρο 2.2 τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ προβλζπεται ότι «Εκτόσ από τισ αρχζσ που ζχουν 

νομοκετικι αρμοδιότθτα κατά τθν ουςιαςτικι ζννοια και παρατίκενται ςτο 

Άρκρο 2.1, δυνάμει του άρκρου 43 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 

102/29.4.2013), όπωσ ιςχφει ςυςτάκθκε μια νζα οικονομικι ρυκμιςτικι αρχι 

με τθν αρμοδιότθτα τθσ ρφκμιςθσ οριςμζνων πτυχϊν του ελλθνικοφ 

λιμενικοφ ςυςτιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Λιμζνα Πειραιά), δθλαδι 

θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (θ ΡΑΛ). Η ΡΑΛ ζχει λάβει τισ εξουςίεσ και 

αρμοδιότθτεσ, που παρατίκενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2.2, οι οποίεσ επιδζχονται 

περαιτζρω υλοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υλοποίθςθσ μζςω τθσ 

ζκδοςθσ εξουςιοδοτικϊν διατάξεων), όπωσ προβλζπεται ςτον Νόμο 

4150/2013». 

5. φμφωνα με το άρκρο 1 (Κφρωςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ)  του Ν. 

4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),  άρκρο 2.3 τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ προβλζπεται ότι «Με τθν επιφφλαξθ των 

δικαιωμάτων του ΟΛΠ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ φμβαςθσ, κάκε 

Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ μπορεί οποιαδιποτε ςτιγμι και διατθρεί κακ` 

όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ φμβαςθσ τθν εξουςία και τθ διακριτικι 

ευχζρεια:…… (δ) να ηθτά από τον ΟΛΠ να λειτουργεί με γνϊμονα τθ 

διαφάνεια κατά τρόπο που κα διαςφαλίηει ότι είναι ςε κζςθ να λογοδοτεί 

χωριςτά, και από κάκε ουςιϊδθ πλευρά για τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ 

υπθρεςιϊν και λειτουργιϊν με τισ οποίεσ είναι επιφορτιςμζνοσ ο ΟΛΠ, (ε) να 

απαιτεί από τον ΟΛΠ τον διαχωριςμό των λογαριαςμϊν, ϊςτε να 

παρακολουκοφνται και να απεικονίηονται ευκρινϊσ τα ζξοδα και τα ζςοδα 

του ΟΛΠ για τθ ςυντιρθςθ των υποδομϊν ξεχωριςτά από τα ζςοδα και 

ζξοδα που προζρχονται από τθν παροχι διαφόρων κατθγοριϊν λιμενικϊν 

υπθρεςιϊν, αντίςτοιχα, (ςτ) να απαιτεί τθ ςυμμόρφωςθ του ΟΛΠ προσ 

οποιοδιποτε από τα προαναφερκζντα ι/και….» 

6. φμφωνα με το άρκρο 1 (Κφρωςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ)  του Ν. 

4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),  άρκρο 2.4 τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ προβλζπεται ότι «Κάκε αναφορά τθσ παροφςασ 

φμβαςθσ ςε Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΑ κα ςυνιςτά αναφορά ςτο Ελλθνικό 

Δθμόςιο ι/και (αναλόγωσ τθσ περίπτωςθσ) ςε κάκε αντίςτοιχο φορζα, ςϊμα, 
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οργανιςμό ι αρχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που φζρει, ςφμφωνα με τουσ 

νόμουσ και διοικθτικοφσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθν ευκφνθ 

για τα αντίςτοιχα μζτρα, λειτουργίεσ, αρμοδιότθτεσ ι ρυκμιςτικζσ εξουςίεσ 

ι/και που ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτουσ ςχετικοφσ νόμουσ ι 

κανονιςμοφσ, όπωσ κατά καιροφσ ιςχφουν. Δίχωσ να περιορίηεται θ γενικι 

εφαρμογι των ανωτζρω, κάκε τζτοια αναφορά κα λογίηεται ότι 

περιλαμβάνει τθ ΡΑΛ, τθ Λιμενικι Αρχι, τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ και 

Ανάπτυξθσ Λιμζνων, αναφερόμενθ ωσ Ε..Α.Λ., που ςυςτάκθκε ςφμφωνα με 

τον Νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ Αϋ 145/27.6.2001), ι όποια άλλθ αρχι που είναι 

αρμόδια ςφμφωνα με το κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζο δίκαιο και τισ 

αντίςτοιχεσ διαδόχουσ αρχζσ αυτϊν. Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν 

Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ, το Ελλθνικό Δθμόςιο κα υποβάλει ςτον ΟΛΠ 

διεξοδικό κατάλογο, που κα προςδιορίηει όλεσ τισ ευκφνεσ ςε ςχζςθ με τα 

δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τθν 

παροφςα φμβαςθ, κακϊσ και τον υπεφκυνο φορζα, οργανιςμό ι αρχι, και 

κα ενθμερϊνει αυτόν τον κατάλογο όποτε πραγματοποιοφνται αλλαγζσ ςε 

ςχζςθ με το αρχικό περιεχόμενό του (νοουμζνου ότι αναφορζσ ςτον 

υπεφκυνο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ κα ςυνιςτοφν αναφορά ςτον 

Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ που ορίηεται κάκε φορά ςφμφωνα με το παρόν 

Άρκρο 2.4), με τθ διευκρίνιςθ ότι τυχόν αδυναμία ι κακυςτζρθςθ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου να παραδϊςει ι να ενθμερϊςει αυτόν τον κατάλογο 

δεν κα δικαιολογεί επ’ ουδενί αδυναμία του ΟΛΠ να ςυμμορφωκεί με 

διατάξεισ τθσ παροφςασ φμβαςθσ ι/και των εφαρμοςτζων νόμων». 

7. φμφωνα με το άρκρο 1 (Κφρωςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ)  του Ν. 

4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),  άρκρο 14 τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (Ζλεγχοσ φμβαςθσ και Εκτζλεςθ) παρ. 1  

προβλζπεται ότι «Σο αργότερο τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ κάκε Περιόδου 

Αναφοράσ, ο ΟΛΠ κα προετοιμάηει και κα υποβάλλει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο: 

 (α) τθν ετιςια ζκκεςθ, τον ιςολογιςμό, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και 

τθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν του ΟΛΠ, που κα ζχουν καταρτιςτεί 

ςφμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τουσ ιςχφοντεσ ευρωπαϊκοφσ και ελλθνικοφσ 

νόμουσ και κανονιςμοφσ και, για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ, ο ΟΛΠ: 

(i) κα καταχωρίηει ξεχωριςτά για κάκε τομζα δραςτθριότθτασ, όπωσ 

παρατίκεται ςιμερα ςτουσ οικονομικοφσ λογαριαςμοφσ αυτοφ για τθ 

διαχειριςτικι χριςθ 2014, δθλαδι για τον Σερματικό τακμό, 

Εμπορευματοκιβωτίων, τον Σερματικό τακμό Αυτοκινιτων, τουσ 

τομείσ Ακτοπλοΐασ, Κρουαηιεροπλοίων, Ναυπθγοεπιςκευαςτικϊν 
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Εργαςιϊν, υμφωνιϊν Παραχϊρθςθσ Προβλθτϊν II & III, Λοιποφσ 

Σαμείο και 

(ii) κα καταχωρίηει ξεχωριςτά για κάκε τομζα δραςτθριότθτασ που 

μπορεί να περιλθφκεί τα επόμενα οικονομικά ζτθ και 

(β) αναλυτικι κατάςταςθ υπολογιςμοφ του ετιςιου υνολικοφ Κφκλου 

Εργαςιϊν του Λιμζνα Πειραιά, όπωσ ορίηονται και υπολογίηονται ςφμφωνα 

με το Άρκρο 15, με βάςθ τα ΔΠΧΠ και τουσ ιςχφοντεσ ευρωπαϊκοφσ και 

ελλθνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ· 

(γ) πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, ουςιωδϊσ ςτθ μορφι που παρατίκεται 

ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14.1, το οποίο κα επιβεβαιϊνει τα επίπεδα του 

καταβλθτζου Ανταλλάγματοσ Παραχϊρθςθσ, ςφμφωνα με το Άρκρο 15 τθσ 

παροφςασ, μαηί με κάκε επιπλζον ποςό, που ενδζχεται να καταβλθκεί 

ςφμφωνα με το Άρκρο 15.7, το φνολο Ιδίων Κεφαλαίων τον Κακαρό 

Δανειςμό, τα Ενοποιθμζνα Ζςοδα, τον υνολικό Κφκλο Εργαςιϊν, που 

ζχουν προςαρτθκεί ς’ αυτό: 

 (i) τα Προςαρτιματα που προβλζπονται ςε ςχζςθ με αυτό, ςφμφωνα 

με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14.1 

 (ii) τθν ετιςια ζκκεςθ που προβλζπεται ςτο Άρκρο 14.2 κατωτζρω 

και κα περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τθν καλόπιςτθ αξιολόγθςθ από τον 

ΟΛΠ των επιπζδων των Ποινικϊν Ρθτρϊν, που καταβλικθκαν ι είναι 

καταβλθτζεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ· και 

 (iii) μία αναλυτικι κατάςταςθ των υπολογιςμϊν ςε ςχζςθ με τθν 

Περιοδικι Σαμειακι Ροι και τον Δείκτθ Εςωτερικισ Απόδοςθσ (ΔΕΑ) 

του Προτιμϊμενου Επενδυτι, 

 υπογεγραμμζνο από δφο (2) δφο εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του ΟΛΠ και τουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ του ΟΛΠ, (το 

Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ), ςε κάκε περίπτωςθ, ςε ςχζςθ με τθν 

υπόψθ Περίοδο Αναφοράσ. 

(δ) Σο αργότερο τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ, ο 

ΟΛΠ κα προετοιμάηει και κα υποβάλλει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ξεχωριςτι 

ετιςια ζκκεςθ ςχετικά με τισ λειτουργίεσ ςτον Λιμζνα Πειραιά, 

ςυμπεριλαμβανομζνων: 

(i) εφλογα αναλυτικϊν πλθροφοριϊν περί των εςόδων και των 

δαπανϊν· 

 (ii) των επιπζδων δραςτθριοτιτων και διακίνθςθσ αναφορικά με 

κακζναν από τουσ χϊρουσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 11.1, κακϊσ 

και προβλζψεων και εκτιμιςεων για τα επίπεδα δραςτθριοτιτων και 

τθσ διακίνθςθσ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ για το επόμενο ζτοσ· 

 (iii) αντιγράφου από το Μθτρϊο υντιρθςθσ για το προθγοφμενο 

θμερολογιακό ζτοσ και εφλογα λεπτομεροφσ πλθροφόρθςθσ 
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αναφορικά με τισ προγραμματιςκείςεσ για το ερχόμενο ζτοσ Εργαςίεσ 

υντιρθςθσ, 

 (iv) αναλυτικισ ενθμζρωςθσ επί τθσ κατάςταςθσ εκπλιρωςθσ των 

επενδυτικϊν υποχρεϊςεων δυνάμει του Άρκρου 7· 

 (ν) αναλυτικισ ενθμζρωςθσ επί τθσ κατάςταςθσ υλοποίθςθσ των 

μζτρων, που προβλζπονται ςφμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

και Μελζτθ Διαχείριςθσ ι το χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα· και 

 (νi) διεξοδικισ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ ςχετικά με το επίπεδο 

ςυμμόρφωςθσ του ΟΛΠ με τα Ελάχιςτα Επίπεδα Τπθρεςιϊν, θ οποία 

κα παρακζτει λεπτομερϊσ γεγονότα μθ ςυμμόρφωςθσ κατά τθ 

διάρκεια κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ». 

8. φμφωνα με το άρκρο 1 (Κφρωςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ)  του Ν. 

4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),  άρκρο 29.10 

τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ  προβλζπεται ότι «Σα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ τθσ 

παροφςασ φμβαςθσ αποτελοφν τμιμα τθσ και κα ιςχφουν πλιρωσ, όπωσ εάν 

είχαν οριςτεί ρθτά ςτο κφριο ςϊμα τθσ παροφςασ φμβαςθσ».                                 

9. φμφωνα με το Παράρτθμα 2.2 (Εξουςίεσ και Αρμοδιότθτεσ τθσ ΡΑΛ)  του Ν. 

4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 126 Α’ /08.07.2016),  προβλζπεται 

ότι «(α) Η παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των 

ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων των 

λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ- εκνικισ και ευρωπαϊκισ 

νομοκεςίασ, κυρίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςυμβάςεισ 

παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, τθν υποχρζωςθ παροχισ 

δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτον λιμενικό τομζα, …..  (ε) Η παρακολοφκθςθ τθσ 

εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, εξαςφαλίηοντασ ιδίωσ τθν 

τιρθςθ του ςυμφωνθκζντοσ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, προςδιορίηοντασ τα 

επίπεδα απόδοςθσ, επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ και τθ 

ςυμμόρφωςθ με τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ,…..» 

10. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
ιςχφει. 

11. Ο Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
παραχϊρθςθσ - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με 
τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 
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12. Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

13. Η Απόφαςθ 27/06-10-2017 ΡΑΛ με κζμα «Παραλθφκζντα ςτοιχεία, 

προβλεπόμενα από το Άρκρο 14 (Ζλεγχοσ φμβαςθσ και Εκτζλεςθσ) τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ 

Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε.». 

 

Τπαγωγή – Αιτιολογικό 

 

φμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ προβλζψεισ και αποφάςεισ, θ Ρυκμιςτικι 

Αρχι Λιμζνων (εφεξισ ΡΑΛ) προχϊρθςε ιδθ ςε ενζργειεσ με αποδζκτθ τθν εταιρία 

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ ΟΛΠ ΑΕ) για τθν λιψθ, επεξεργαςία και 

αξιολόγθςθ των προβλεπομζνων από το άρκρο 14.1 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ 

(εφεξισ Π), για τθν ορκι και προςικουςα εκτζλεςθ του ρυκμιςτικοφ και εποπτικοφ 

ρόλου τθσ Αρχισ, υπό τθν πρόνοια του Άρκρου 113 παρ. 1 Ν. 4389/2016.  

 

Προσ ζλεγχο και επαλικευςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 14.1 (β) τθσ Π και εν γζνει για τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, από το Άρκρο 14.2 τθσ Π προβλζπεται δικαίωμα του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου να ορίςει με δικά του ζξοδα κατάλλθλο ελεγκτι, ςφμφωνα με 

τα ωσ άνω ςτο Νομικό Πλαίςιο εκτεκζντα. Η Αρχι, ωσ εκ του Νόμου αρμόδια 

Ρυκμιςτικι και Εποπτικι Αρχι όςον αφορά τισ υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ, 

προτίκεται να προβεί ςτθν ενάςκθςθ του εν λόγω προβλεπόμενου δικαιϊματοσ του 

Άρκρου 14.2 τθσ Π. 

 

         ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 
 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

 

                                                             ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ τον Πρόεδρο για να προβεί ςε όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν ενάςκθςθ του δικαιϊματοσ 

οριςμοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι, ςφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 2 τθσ φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. 
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Η παροφςα να κοινοποιθκεί ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και 

ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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