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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 11/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 4 η

 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περί 

δυνατότητας ή μη αναθεώρησης της Οριστικής Μελέτης της Υποχρεωτικής 
Επένδυσης 2 «Επισκευή Δαπέδων, Σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών (RMG cranes) 
Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων». 

 

Την 19η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 54η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη 
– Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων 
της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Δρ. Καρφάκη Ελένη. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά στη διατύπωση 
γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) επί της από 19ης Ιουνίου 2019 
υποβληθείσας (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 713/19.06.19) επιστολής του Προϊσταμένου Τμήματος Έργων 
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.), με την οποία ετέθη υπ’ όψιν της 
Αρχής (Ρ.Α.Λ.) ερώτημα περί της από πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. δυνατότητας ή μη αναθεώρησης της 
εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης της υπ’ αριθ. 2 Υποχρεωτικής Επένδυσης (εφεξής: Υ.Ε.) 
«Επισκευή Δαπέδων, Σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων», του Παραρτήματος 7.2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν. 4404/2016 
(ΦΕΚ Α’ 126/Α/08.07.2016) της από 24ης  Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ) μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: Ε.Δ.) και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., «[…], μετά την πάροδο της προβλεπόμενης 
προθεσμίας, από τη 2016 Σύμβαση Παραχώρησης (Άρθρο 7.6), που αφορά στην υποβολή όλων 
των τεχνικών μελετών.» 

Έπειτα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
17ης Ιουλίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα 
Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 19/06/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 713/19.06.19) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ. η ως άνω, υπ’ αριθ. 
πρωτ. ΟΛΠ 26736/19.06.19 επιστολή του Προϊσταμένου Τμήματος Έργων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., 
μετά των συνημμένων σε αυτήν σχετικών στοιχείων. Την ίδια ημέρα, τα προαναφερθέντα 
(επιστολή και συνημμένα στοιχεία) εστάλησαν προς την Αρχή και από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό (εφεξής: Α.Μ.) των Υ.Ε. της ΣΠ μεταξύ του Ε.Δ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

2) Στις 24/06/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 437/24.06.19) απεστάλη επιστολή από τη Ρ.Α.Λ. προς τον 
Α.Μ., με αντικείμενο την παροχή απόψεων επί του εν θέματι ζητήματος, ήτοι: της από 
πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. δυνατότητας ή μη αναθεώρησης της εν λόγω Οριστικής Μελέτης 
(εφεξής: Ο.Μ.), καθώς και τυχόν άλλα συναφή στοιχεία. 

3) Στις 28/06/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 746/28.06.19) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της 
υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 437/24.06.2019 επιστολής, οι από πλευράς Α.Μ. αιτούμενες απόψεις και 
στοιχεία. 

4) Στις 11/07/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 817/11.07.19) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. υπενθυμιστική επιστολή 
του Αναπληρωτή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., προκειμένου όπως 
η Αρχή επισπεύσει την παροχή γνώμης αναφορικά με το εν θέματι αίτημα. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ Α' 40). 

2) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 
45), όπως ισχύει. 

3) Ο Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145). 

4) Ο Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 102), Άρθρο 44, παρ. 4ε. 

5) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 94). 

6) Ο Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης 
σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’126). 

7) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 63). 

8) Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 35). 

9) Το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10) Τον από 30.03.2017 κατάλογο, των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Οικονομικών, των άρθρων που αναφέρονται σε «Κυβερνητικό φορέα του Ελληνικού 
Δημοσίου (Ε.Δ.)» μετά του αντιστοιχούντος κατά περίπτωση αρμοδίου Κυβερνητικού Φορέα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2.4 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 
(ΦΕΚ Α’ 126/Α/08.07.2016) ΣΠ. 

11) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

12) Η υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

13) Η υπ’ αριθ. 1078/2019 Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ επί της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του 

Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α’ 126/Α/08.07.2016) ΣΠ. 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο 

Ι. Άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.4404/2016 

ΙΙ. Άρθρο 4 παρ. 1, 2, 4 και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

III. Άρθρο 6 παρ. 1 και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

ΙV. Άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 και 13 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του 
Ν.4404/2016 ΣΠ 

V. Παράρτημα 7.2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

VΙ. Άρθρο 27 παρ. 2, 6, και 8 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

VΙΙ. Άρθρο 29 παρ. 3 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

VΙΙΙ. Σημείο 9 της υπ’ αριθ. 1076/2019 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Υπαγωγή – Συμπεράσματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων των 
Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης εθνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και 
τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), γ) […], δ) […], ε […], 
στ) […]» και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου Άρθρου, «Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: a) 
[…], β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων 
για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, γ) […], δ) […], ε) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του 
Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό 
του. […].».  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του 
Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή της 
αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα 
δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: α) […], β) Όταν η 
αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του 
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παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, 
εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης 
Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από 
τη Ρ.Α.Λ., ββ) […]» και σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του ιδίου Άρθρου «3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως 
εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε άλλη αρμοδιότητά του που είναι συναφής με τη 
Σύμβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο νόμο. 4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις 
διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις 
Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του 
παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή 
των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «Κρατική Εποπτεία» του Ν.4404/2016 προβλέπεται ότι: «Το 
Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα Πειραιά, καθώς και το 
σύνολο των δραστηριοτήτων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Πειραιά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία.». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ» της ΣΠ προβλέπεται ότι: 
«Εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια και 
παρατίθενται στο Άρθρο 2.1, δυνάμει του άρθρου 43 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 
102/29.4.2013), όπως ισχύει συστάθηκε μια νέα οικονομική ρυθμιστική αρχή με την αρμοδιότητα 
της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού λιμενικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου 
του Λιμένα Πειραιά), δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (η ΡΑΛ). Η ΡΑΛ έχει λάβει τις εξουσίες 
και αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2, οι οποίες επιδέχονται περαιτέρω 
υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω της έκδοσης εξουσιοδοτικών 
διατάξεων), όπως προβλέπεται στον Νόμο 4150/2013.». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2.2 της ΣΠ, προβλέπονται οι «Εξουσίες και Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ.», 
οι οποίες συνίστανται στην: «(α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των 
συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο 
της σχετικής κείμενης-εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, (β) H διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ 
χρηστών και φορέων διαχείρισης, (γ) H διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων επ' αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δ) H υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές 
για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας 
ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, (ε) H 
παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως την 
τήρηση του συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, 
επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, (στ) H εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και 
άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, (ζ) H έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για 
θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για 
όλους τους ελληνικούς λιμένες, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, (η) 
H γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και 
των τελών λιμενικών υποδομών, (θ) H γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο 
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Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων λιμένων- περιλαμβανομένων και μέτρων για την 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος.». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και 
να γνωμοδοτήσει επί του εν θέματι ζητήματος. Η παροχή Γνωμοδότησης της Αρχής για την 
ερμηνεία διατάξεων της ΣΠ εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς της και υπαγορεύεται από τη 
μέριμνα για την ομαλή εκτέλεση της ΣΠ. Επιπλέον, η ερμηνεία που δίδει η Ρ.Α.Λ. δεν αποτελεί 
τροποποίηση της ΣΠ, αλλά καθοδηγεί τα συμβαλλόμενα Μέρη και αποτελεί εργαλείο διαχείρισης 
της ΣΠ. Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση και εξετάζεται η εν θέματι υπόθεση ενώπιον 
της Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό Πλαίσιο – Διατάξεις της ΣΠ 

Ι. Άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.4404/2016 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» του Ν.4404/2016 προβλέπεται ότι: «2. Η ''Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.'' υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το σύνολο των εργασιών που έχει 
αναθέσει και οι οποίες διενεργούνται εντός του Λιμένα Πειραιά, πληρούν όλα ανεξαιρέτως τα 
εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα, καθώς και τις προδιαγραφές και τις εγγυήσεις τάξης, ασφάλειας 
και περιβαλλοντικής μέριμνας, όπως εκάστοτε ορίζονται από την νομοθεσία που ισχύει για την 
εκτέλεση δημόσιων λιμενικών έργων στην Ελλάδα. 3. Οι οριστικές μελέτες σχετικά με έργα που 
αναλαμβάνονται από την ''Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.'' ή για λογαριασμό της λαμβάνουν 
τη διοικητική έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Για τους 
σκοπούς της παρούσας παραγράφου 3, οριστική μελέτη που υποβάλλεται στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής τεκμαίρεται ότι συνοδεύεται από πλήρη φάκελο 
δικαιολογητικών τεκμηρίωσης, εφόσον υποβάλλεται μαζί με ενυπόγραφη δήλωση του 
Ανεξάρτητου Μηχανικού, όπως αυτός ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, με την οποία και 
βεβαιώνεται ότι η μελέτη έχει ελεγχθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, πληροί τις προδιαγραφές 
των άρθρων 7.6 και 7.7 της Σύμβασης Παραχώρησης και ο συνοδευτικός φάκελος είναι πλήρης. Η 
εν λόγω έγκριση τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της οριστικής μελέτης, συνοδευόμενης από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών 
τεκμηρίωσης.». 

ΙΙ. Άρθρο 4 παρ. 1, 2, 4 και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του 
Ν.4404/2016 προβλέπεται ότι: «4.1 Με την παρούσα, το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί στον ΟΛΠ το 
αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης 
των Στοιχείων Παραχώρησης (το Δικαίωμα) καθ` όλη τη Διάρκεια Παραχώρησης (όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 4.5), με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα 
Σύμβαση (η Σύμβαση). 4.2 Το Δικαίωμα συνίσταται στο δικαίωμα του ΟΛΠ, καθ’ όλη τη Διάρκεια 
Παραχώρησης, να κατέχει, να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα Στοιχεία Παραχώρησης, με 
την επιφύλαξη των όρων και των περιορισμών της παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Άρθρων 4.3, 4.4, 
9 και 10), το Δικαίωμα θα επιτρέπει, ενδεικτικά, στον ΟΛΠ: (α) […], (β) […], (γ) […], (δ) […], (ε) να 
κατεδαφίζει υφιστάμενες υποδομές, ανωδομές και κτίρια ή άλλως πως να τα διαθέτει, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενέργειες διενεργούνται σύμφωνα με απαιτούμενες διοικητικές 
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άδειες και διεξάγονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του ΟΛΠ ή έχουν προσδιοριστεί σε 
Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα· (στ) να υλοποιεί κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε υποδομές και 
ανωδομές για την υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων και λειτουργιών του ΟΛΠ ή την επέκταση ή 
συνέχιση αυτών· (ζ) […], (η) με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης και των εφαρμοστέων νόμων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αναφορικά με το 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών εγκρίσεων και 
υποχρεώσεων λήψης κατάλληλων πολεοδομικών αδειών και αδειών ασφάλειας και κατασκευής), 
να κατασκευάζει λιμενικές υποδομές και ανωδομές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πλωτών 
δεξαμενών) σε κατάλληλες θέσεις εντός των ορίων της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη θαλάσσια ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας· και (θ) […].4.4 Με την 
επιφύλαξη οποιοσδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης, το Δικαίωμα θα υπόκειται 
πάντοτε στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) […] (β) […] (γ) […], (δ) το Δικαίωμα δεν 
περιλαμβάνει κανένα δικαίωμα εκμετάλλευσης του Χώρου του Λιμένα για σκοπούς ή με μέσα 
που δεν συνιστούν σχετική με τον λιμένα δραστηριότητα, όπως (ενδεικτικά) την αξιοποίηση 
ακίνητης περιουσίας, που δεν έχουν σχέση με λιμένες, βιομηχανική ή εμπορική αξιοποίηση, 
αξιοποίηση για δραστηριότητες πολιτισμού ή γενικού τουρισμού (Λοιπές Χρήσεις), με εξαίρεση 
μόνο στον περιορισμένο βαθμό που οι εν λόγω Λοιπές Χρήσεις: (i) […], (ii) […], (iii) έχουν ειδικά 
επιτραπεί ως μέρος Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης  Διαχείρισης νομίμως 
εγκεκριμένου σύμφωνα με το Άρθρο 6· και (iv) […], (ε) […], (στ) […]. 4.5 Το Δικαίωμα θα εκπνεύσει 
στις 13 Φεβρουάριου 2052, ήτοι την πεντηκοστή (50η) επέτειο της Σύμβασης του 2002, με την 
επιφύλαξη πρόωρης καταγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 25 (η Διάρκεια Παραχώρησης).». 

ΙΙΙ. Άρθρο 6 παρ. 1 και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» της κυρωθείσας με το 
Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «6.1 Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ο ΟΛΠ θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή και από 
κάθε ουσιώδη άποψη με: (α) το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, 
επικαιροποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Άρθρο 6.2 και (β) το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα, 
καταρτισμένο, επικαιροποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Άρθρο 6.3, όπως το καθένα 
είναι εκάστοτε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης και το Σχέδιο Ανάπτυξης 
Λιμένα καθώς και η συσχέτιση μεταξύ αυτών παρατίθενται λεπτομερέστερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 
(β) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3 (β). 6.5 Προς αποφυγή αμφιβολίας, συμφωνείται ότι: (α) η κατάρτιση, 
υποβολή και έγκριση του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης ή/και 
του Αρχικού ΣΑΛ δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση 
ή την υλοποίηση οποιωνδήποτε έργων, είτε αυτά υφίστανται τώρα είτε όχι και είτε 
αναλαμβάνονται από τον ΟΛΠ είτε όχι, με σκοπό τη συμμόρφωσή του ΟΛΠ με τις υποχρεώσεις 
του βάσει του Άρθρου 7 ή/και 8 ή άλλως (σε κάθε περίπτωση, συνολικά αποκαλούνται τα Αρχικά 
Έργα), αλλά μόνο στο βαθμό που τα εν λόγω Αρχικά Έργα: (i) συνάδουν και μπορούν να 
εναρμονιστούν με τις υφιστάμενες ΕΣΑΛ και τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις που απαριθμούνται 
στο Άρθρο 6.2 (γ) (οι Υφιστάμενες Εγκρίσεις)  (ii) δεν κατασκευάζονται σε συνθήκες που θα 
αναιρούσαν τις απαγορεύσεις που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 (β)· (iii) στον βαθμό που 
συνιστούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις, έχουν συμμορφωθεί με τις διαδικασίες που παρατίθενται 
στο Άρθρο 7· και (iv) έχουν λάβει, κατά τα άλλα, όλες τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούν οι 
ισχύοντες νόμοι· (β) η ανωτέρω παράγραφος (α), σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί πρόσχημα 
για τη μη συμμόρφωση του ΟΛΠ ή την καθυστέρηση συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από το παρόν Άρθρο 6· (γ) το παρόν Άρθρο 6.5 θα παύσει να εφαρμόζεται: (i) με 
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την επιφύλαξη ότι ο ΟΛΠ θα έχει συμμορφωθεί εγκαίρως με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
Άρθρο 6.2(i), την ημερομηνία κατά την οποία το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 
Διαχείρισης θα εγκριθεί οριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 6.2· ή (ii) εάν ο ΟΛΠ δεν συμμορφωθεί 
εγκαίρως με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Άρθρο 6.2(i), αναφορικά με την Ημερομηνία 
Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης· και (δ) προς αποφυγή 
αμφιβολίας, όσο το παρόν Άρθρο 6.5 συνεχίζει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ως άνω 
παράγραφο (γ), αναφορές στο Άρθρο 7 και σε άλλα σημεία στο Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
και Μελέτη Διαχείρισης θα εννοούνται ως αναφορές στις Υφιστάμενες Εγκρίσεις, εκτός αν τα 
ορίζεται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.». 

ΙV. Άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 και 13 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 
του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «7.1 Ο ΟΛΠ θα αναλάβει το σύνολο των έργων και των 
επενδύσεων, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά σύμφωνα με 
την παρούσα Σύμβαση, και ειδικότερα τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, με δικό του κίνδυνο και 
έξοδα. Για τον σκοπό αυτό, ο ΟΛΠ θα καταρτίσει σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 7 και θα 
εφαρμόσει πενταετές υποχρεωτικό σχέδιο επενδυτικής περιόδου (το Σχέδιο της Επενδυτικής 
Περιόδου) για κάθε Επενδυτική Περίοδο (όπως ορίζεται παρακάτω), παραθέτοντας λεπτομερώς 
δεσμευτικές επενδύσεις προτεραιότητας (Υποχρεωτικές Επενδύσεις), καθώς και αντίστοιχες 
εκτιμήσεις επενδυτικών ποσών για την εν λόγω περίοδο. Ο ΟΛΠ θα αναλάβει αυτές τις 
επενδύσεις στη διάρκεια κάθε πενταετούς περιόδου (κάθε μία, η Επενδυτική Περίοδος) και η 
υλοποίηση αυτών των επενδύσεων θα προηγείται κάθε άλλης κεφαλαιουχικής δαπάνης ή 
πρωτοβουλίας για έργα που αναλαμβάνει ο ΟΛΠ. 7.2 Η πρώτη Επενδυτική Περίοδος (η Πρώτη 
Επενδυτική Περίοδος) θα ξεκινήσει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα λήξει την αμέσως 
προηγούμενη ημέρα της πέμπτης (5ης) επετείου αυτής. Κατά την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο, ο 
ΟΛΠ θα αναλάβει τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 (οι 
Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις και κάθε μία, η Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση). Προς αποφυγή 
κάθε αμφιβολίας και πλην της περίπτωσης μεταβολών σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 7, το σχέδιο 
κεφαλαιουχικών δαπανών που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2, θα συνιστά το Σχέδιο της 
Επενδυτικής Περιόδου σε ό,τι αφορά στην Πρώτη Επενδυτική Περίοδο. 7.3 Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 
προσδιορίζει: (α) δύο κατηγορίες Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, δηλαδή αυτές που 
ορίζονται ως Προτεραιότητα I (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I) και αυτές 
που ορίζονται ως Προτεραιότητα II (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II). Ο 
ΟΛΠ δεν μπορεί να τροποποιήσει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I. Ο ΟΛΠ 
μπορεί να προτείνει Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II επιπροσθέτως ή στη 
θέση αυτών που προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 (αλλά που συνολικά θα ανέρχονται στο 
Κόστος Αναφοράς που προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 για όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας II), ώστε να εκτελεστούν στη θέση αυτών. Με την επιφύλαξη του 
Άρθρου 6.2, ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ μπορεί να απορρίψει προτεινόμενες σε 
αντικατάσταση από τον ΟΛΠ Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II λόγω του ότι 
δεν συνάδουν με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα ή/και το Σχέδιο 
Ανάπτυξης Λιμένα ή/και ότι είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη ή τη διατήρηση Ελάχιστων 
Επιπέδων Υπηρεσιών· και (β) το συνολικό κόστος αναφοράς (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) για κάθε 
Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση (το Κόστος Αναφοράς), καθώς και το συνολικό Κόστος Αναφοράς 
για όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις (το Συνολικό Κόστος Αναφοράς), το οποίο 
ανέρχεται σε € 293.783.800 (ολογράφως: διακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες 
ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ). 7.6 Το συντομότερο ευλόγως δυνατό μετά την έναρξη 
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της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ή, κατά περίπτωση, της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, ο 
ΟΛΠ θα αναθέσει και θα προσλάβει, σύμφωνα με τις αρχές που παρατίθενται στο Άρθρο 12 της 
παρούσας Σύμβασης, κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς για την παράδοση, ενός 
αντίστοιχου σχεδίου οριστικής μελέτης για κάθε Υποχρεωτική Επένδυση αναφορικά με την εν 
λόγω Επενδυτική Περίοδο (Σχέδιο Οριστικής Μελέτης). Ο ΟΛΠ θα υποβάλει κάθε Σχέδιο 
Οριστικής Μελέτης στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ, όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, 
και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της ισχύουσας 
Επενδυτικής Περιόδου (Καταληκτική Ημερομηνία Σχεδίων Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου) ή, 
ειδικότερα καθ` όσον αφορά στο Έργο Επέκτασης Προβλήτα Κρουαζιεροπλοίων (όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 7.14) το αργότερα εντός δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Ο 
ΟΛΠ θα διασφαλίζει ότι κάθε Σχέδιο Οριστικής Μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τεχνικές 
προδιαγραφές και πρότυπα που ισχύουν για δημόσια λιμενικά έργα στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων επί του παρόντος, ενδεικτικά, των Εθνικών Κανονισμών Οπλισμένου 
Σκυροδέματος, των Εθνικών Αντισεισμικών Κανονισμών, των Εθνικών Τιμοκαταλόγων και του 
Προεδρικού Διατάγματος 696/1974 (συνολικά, τα Πρότυπα Σχεδιασμού). Το Σχέδιο Οριστικής 
Μελέτης αναφορικά με κάθε Υποχρεωτική Επένδυση θα ελέγχεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, 
που θα ενεργεί κατά εύλογο τρόπο, προκειμένου να διαπιστώνεται (κατά εύλογη κρίση): (α) ότι το 
Σχέδιο Οριστικής Μελέτης περιλαμβάνει, αναφορικά με την αντίστοιχη Υποχρεωτική Επένδυση, 
τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και χρονοδιάγραμμα προβλεπόμενης ολοκλήρωσης με επαρκείς 
λεπτομέρειες, ώστε ο Ανεξάρτητος Μηχανικός να μπορεί να επιβλέπει την κατασκευή αυτής 
σύμφωνα με την Ορθή Πρακτική του Κλάδου· (β) ότι ο προϋπολογισμός κατασκευής που 
προκύπτει από το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης για κάθε Υποχρεωτική Επένδυση έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με τους Εθνικούς Τιμοκαταλόγους· (γ) ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε προς έγκριση στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής είναι πλήρης και σε τελική μορφή· (δ) η 
συμμόρφωση με το εγκεκριμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης και το Σχέδιο 
Ανάπτυξης Λιμένα του ΟΛΠ (αλλά με την επιφύλαξη του Άρθρου 6.2), τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και τα Πρότυπα Σχεδιασμού, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του 
Άρθρου 6.5 (δ), και (ε) στο βαθμό που το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης αναφέρεται σε Πρώτη 
Υποχρεωτική Επένδυση Προτεραιότητας I: (i) ότι ο προϋπολογισμός κατασκευής που προκύπτει 
από αυτή δεν είναι μικρότερος του ογδόντα τοις εκατό (80%) του αντίστοιχου Κόστους Αναφοράς 
που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2· και (ii) στον μέγιστο εφικτό βαθμό, ότι ο ισχύων 
προϋπολογισμός κατασκευής σε μία ή περισσότερες Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
Προτεραιότητας I αναπροσαρμόζεται κατάλληλα ούτως, ώστε ο συνολικός ισχύων 
προϋπολογισμός κατασκευής σε όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I να 
μην είναι μικρότερος από 222.283.800 ευρώ (ολογράφως: διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια 
διακόσια ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ). 7.7 Ο ΟΛΠ θα αποκαθιστά αμελλητί κάθε 
έλλειψη που εντοπίζεται σε Σχέδιο Οριστικής Μελέτης και θα προβαίνει στις αλλαγές που 
θεωρούνται ευλόγως ως αναγκαίες από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ούτως, ώστε ο Ανεξάρτητος 
Μηχανικός να μπορεί να εκδώσει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις αυστηρά σύμφωνα με το Άρθρο 
7.6. Με την έγκριση Σχεδίου Οριστικής Μελέτης από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή, κατά 
περίπτωση, αφού ο ΟΛΠ αποκαταστήσει τις εν λόγω ελλείψεις ή/και προβεί στις αλλαγές που θα 
έχει ζητήσει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο ΟΛΠ θα μεριμνήσει για την υποβολή του Σχεδίου 
Οριστικής Μελέτης προς έγκριση από τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ (επί του παρόντος, 
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής) (η Εγκρίνουσα Αρχή). Το Ελληνικό Δημόσιο 
θα διασφαλίζει ότι η Εγκρίνουσα Αρχή θα εγκρίνει το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης που υποβλήθηκε 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής ουσιωδώς 
ολοκληρωμένου φακέλου (και για τους εν λόγω σκοπούς, φάκελος που περιλαμβάνει το Σχέδιο 
Οριστικής Μελέτης, όπως αυτό εγκρίνεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, θα θεωρείται ως 
ουσιωδώς ολοκληρωμένος). Με την τελική χορήγηση της έγκρισης από την Εγκρίνουσα Αρχή, το 
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Σχέδιο Οριστικής Μελέτης θα καθίσταται οριστικό (η Οριστική Μελέτη). 7.10 Προς εξακρίβωση 
του βαθμού συμμόρφωσης του ΟΛΠ με τις υποχρεώσεις του σε σχέση με συγκεκριμένη 
Υποχρεωτική Επένδυση, συμφωνείται ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα βεβαιώνει την κατασκευή 
του σχετικού έργου, με βάση: (α) το χαμηλότερο ποσό ανάμεσα: (i) στο Κόστος Αναφοράς για την 
εν λόγω Υποχρεωτική Επένδυση· και (ii) στο προϋπολογισμένο κόστος (εξαιρούμενου του ΦΠΑ) 
για την εν λόγω Υποχρεωτική Επένδυση που απορρέει από την αντίστοιχη Οριστική Μελέτη, (το εν 
λόγω χαμηλότερο κόστος εφεξής θα αναφέρεται ως το Βασικό Κόστος Αναφοράς Έργων) και υπό 
την προϋπόθεση ότι, στον βαθμό που σχετίζεται με Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
Προτεραιότητας I οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 7.6(ε)(ii), το αντίστοιχο Βασικό Κόστος 
Αναφοράς Έργων θα είναι το υψηλότερο ανάμεσα: (iii) στο Κόστος Αναφοράς για την εν λόγω 
Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση Προτεραιότητας I· και (iν) στο προϋπολογισμένο κόστος 
(εξαιρουμένου του ΦΠΑ) για την εν λόγω Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση Προτεραιότητας I που 
απορρέει από την αντίστοιχο Οριστική Μελέτη, στον βαθμό που έχει αναπροσαρμοστεί σύμφωνα 
με το Άρθρο 7.6(ε)(ii), ώστε να αποκαταστήσει οποιαδήποτε υστέρηση επιτρέπεται από το Άρθρο 
7.6(ε)(i) σε σχέση με το ισχύον προϋπολογισμένο κόστος σε μία ή περισσότερες Πρώτες 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I· (β) τις επιμετρήσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού, 
όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των τιμών μονάδας που παρατίθενται στην Οριστική 
Μελέτη· και (γ) τον τελικό βαθμό ολοκλήρωσης ανά Υποχρεωτική Επένδυση (εκφραζόμενο σε 
ποσοστό), όπως αυτός αξιολογείται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, κατά τρόπο, ώστε για την 
έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής να αρκεί α) ως τελικός βαθμός ολοκλήρωσης 
τουλάχιστον το ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) συνολικά β) όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε 
τοις εκατό (95%) ανά Υποχρεωτική Επένδυση και γ) να μην υπάρχουν επιπτώσεις στη 
λειτουργικότητα των επενδύσεων υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι: (i) πλην των περιπτώσεων 
που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο (α), το κόστος κατασκευής συγκεκριμένης 
Υποχρεωτικής Επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το αντίστοιχο Κόστος Αναφοράς που ορίζεται με 
βάση την εν λόγω Υποχρεωτική Επένδυση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 (εάν υπάρχει) και ότι, αντ` αυτού, 
θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό του προϋπολογισμού σε περίπτωση που η εκτίμηση βάσει των ως 
άνω παραγράφων (α) ή (β) καταλήξει σε ανώτερη τιμή· και (ii) το πραγματικό κόστος για τον ΟΛΠ 
με βάση τυχόν σύμβαση (-εις) μεταξύ του ΟΛΠ και κάθε εργολήπτη, καθώς και κάθε 
μεταγενέστερη αναθεώρηση τιμών (είτε έχει συμφωνηθεί από τον ΟΛΠ είτε όχι) θα 
παραβλέπεται. 7.12 Για τους σκοπούς της έκδοσης Κατάστασης Υποχρεωτικών Επενδύσεων 
σύμφωνα με το Άρθρο 27 σε σχέση με μια συγκεκριμένη Επενδυτική Περίοδο, ο Ανεξάρτητος 
Μηχανικός: (α) θα υπολογίζει: (i) το πραγματικό ποσό ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις 
παραγράφους (β) και (γ) παρακάτω (το Ποσό Ολοκλήρωσης)· και (ii) το πραγματικό ποσό 
υστέρησης (το Ποσό Υστέρησης), αφαιρώντας το Ποσό Ολοκλήρωσης από το Συνολικό Ποσό 
Αναφοράς για τη σχετική Επενδυτική Περίοδο (και, στην περίπτωση της Πρώτης Επενδυτικής 
Περιόδου και της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, το Πρώτο Συνολικό Κόστος Αναφοράς και το 
Δεύτερο Συνολικό Κόστος Αναφοράς, αντίστοιχα) με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ) 
παρακάτω και υπό τον όρο ότι το Ποσό Υστέρησης δεν θα ληφθεί υπόψη, εκτός εάν έχει θετικό 
πρόσημο· (β) θα υπολογίζει το Ποσό Ολοκλήρωσης ως το άθροισμα του Ποσού Ολοκλήρωσης 
Έργου που αποδίδεται σε οποιαδήποτε από τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις που υλοποιούνται 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, στον βαθμό που ολοκληρώνονται στη σχετική Επενδυτική 
Περίοδο· και (γ) θα υπολογίζει το Ποσό Ολοκλήρωσης Έργου σε συνάφεια με οποιαδήποτε 
επιμέρους Υποχρεωτική Επένδυση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της οικείας Επενδυτικής 
Περιόδου, το οποίο θα είναι ίσο με τον σχετικό βαθμό ολοκλήρωσης εκφραζόμενο σε ποσοστιαία 
βάση, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό που εφαρμόζει τις διατάξεις του 
παρόντος Άρθρου 7, πολλαπλασιασμένο με το αντίστοιχο Βασικό Κόστος Αναφοράς Έργων ή, κατά 
περίπτωση, το Βασικό Κόστος Αναφοράς Προμηθειών και (δ) στον βαθμό που αφορά στην Πρώτη 
Επενδυτική Περίοδο, θα διασφαλίζει ότι τηρείται η κατανομή μεταξύ των Πρώτων Υποχρεωτικών 
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Επενδύσεων Προτεραιότητας I και των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων Προτεραιότητας II 
και, γι’ αυτόν τον σκοπό, θα διασφαλίζει ότι το συνολικό Ποσό Ολοκλήρωσης που αντιστοιχεί σε 
Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I και το συνολικό Ποσό Ολοκλήρωσης που 
αντιστοιχεί σε Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας H, στη μεγίστη έκταση κατά την 
οποία κάτι τέτοιο είναι ευλόγως εφικτό, θα ανταποκρίνεται σε κατανομή ποσοστού Εβδομήντα 
Πέντε τοις Εκατό (75%) προς είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντίστοιχα, του συνολικού Ποσού 
Ολοκλήρωσης για το σύνολο των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας. 
7.13 Εάν, έως το τέλος Επενδυτικής Περιόδου, οι αντίστοιχες Υποχρεωτικές Επενδύσεις για την εν 
λόγω Επενδυτική Περίοδο δεν έχουν πραγματοποιηθεί πλήρως, θα ισχύουν τα ακόλουθα: (α) με 
την επιφύλαξη των Άρθρων 25 και 26, ο ΟΛΠ θα υποχρεούται να καταβάλει Ποινικές Ρήτρες στο 
Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 16, εκτός εάν και στον βαθμό που: (i) η αδυναμία ή 
καθυστέρηση του ΟΛΠ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τις Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις οφείλεται σε περιστάσεις που υπερβαίνουν τον εύλογο έλεγχο του ΟΛΠ, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση των απαραίτητων 
αδειών ή εγκρίσεων ή στη συγχρηματοδότηση από Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ, στον βαθμό που η 
εν λόγω συγχρηματοδότηση έχει συμφωνηθεί ρητά και ο ΟΛΠ έχει ειδοποιήσει εγκαίρως τον 
αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ σχετικά με την καθυστέρηση· (ii) η εν λόγω αδυναμία ή 
καθυστέρηση δεν προκλήθηκε ούτε επιδεινώθηκε από πράξη ή παράλειψη του ΟΛΠ, 
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας 
Σύμβασης· και (iii) ο ΟΛΠ ενήργησε αμέσως και με κάθε επιμέλεια, λαμβάνοντας και 
εφαρμόζοντας όλα τα εύλογα από εμπορική σκοπιά μέτρα για την αποτροπή της αδυναμίας ή της 
καθυστέρησης ή, κατά περίπτωση, για την άμβλυνση των επιπτώσεών αυτής. (β) σε κάθε 
περίπτωση, το αντίστοιχο Ποσό Υστέρησης θα μεταφερθεί στην επόμενη Επενδυτική Περίοδο και 
θα προστεθεί στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις της επόμενης Επενδυτικής Περιόδου, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 7.14. Σε αυτή την περίπτωση, οι μεταφερόμενες 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις προηγούνται των άλλων Υποχρεωτικών Επενδύσεων αυτής της 
Επενδυτικής Περιόδου και τυχόν άλλων επενδύσεων που προβλέπονται από τον ΟΛΠ.». 

V. Παράρτημα 7.2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 – Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα 

Εντός της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ο ΟΛΠ θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες Πρώτες 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις, που αθροίζονται σε συνολικό κόστος αναφοράς 293.783.800 Ευρώ. 

Αρ. Υποχρεωτική Επένδυση 
Κόστος 

Αναφοράς 
(σε ευρώ) 

1 Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) 136.283.800 

2 
Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβάδας (RMG cranes) 
Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 

8.000.000 

3 Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας 1.500.000 

4 Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ 5.000.000 

5 Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα 15.000.000 

6 Προμήθεια Εξοπλισμού 25.000.000 

7 Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα 8.000.000 

8 Μελέτες 5.000.000 

9 Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών 15.000.000 

10 Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους) 20.000.000 
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11 
Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των 
πλωτών δεξαμενών) 

55.000.000 

 Σύνολο 293.783.800 

A. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας I. 

Υποχρεωτική Επένδυση 

Συνολικό 
Κόστος 

Αναφοράς 
(σε ευρώ) 

Αρ. 1, 2, 7, 9, 11 222.283.800 

Β. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας II. 

Υποχρεωτική Επένδυση 

Συνολικό 
Κόστος 

Αναφοράς 
(σε ευρώ) 

Αρ. 3, 4, 5, 6, 8, 10 71.500.000 

VΙ. Άρθρο 27 παρ. 2, 6, και 8 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 27 «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του 
Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «27.2 Τα Μέρη θα διορίσουν: (α) έναν ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση ορισμένων τεχνικών συμβουλευτικών καθηκόντων και 
λειτουργιών και για την παροχή υποστήριξης σε σχέση με την υλοποίηση των Υποχρεωτικών 
Επενδύσεων, όπως πληρέστερα αναφέρεται στο Άρθρο 7 (ο Αρχικός Ανεξάρτητος Μηχανικός)· και 
(β) […]. 27.6 Ο ΟΛΠ θα συνάψει σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών με τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό (η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού), οι όροι της οποίας θα ανταποκρίνονται στις 
ευθύνες και τα δικαιώματα του Ανεξάρτητου Μηχανικού στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Η 
Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού θα πρέπει να προσυπογράφει για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου και θα περιλαμβάνει ειδικά την υποχρέωση επιμέλειας που θα καλύπτει εξίσου το 
Ελληνικό Δημόσιο και τον ΟΛΠ. Ο ΟΛΠ θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των αμοιβών και 
άλλων εξόδων και δαπανών του Ανεξάρτητου Μηχανικού και το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα φέρει 
καμία ευθύνη για τις εν λόγω αμοιβές, δαπάνες και έξοδα. Η διάρκεια της Σύμβασης Ανεξάρτητου 
Μηχανικού δεν θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις του ρόλου του. 27.8 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός: (α) 
θα εξετάζει κάθε προσχέδιο Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης και 
προσχέδιο ΣΑΛ και κάθε προσχέδιο Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα προτείνει αλλαγές, όπου 
αρμόζει, σχετικά με τα ακόλουθα: (i) Εάν το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης, που θα υποβληθεί προς 
έγκριση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, είναι πλήρες και στην 
τελική μορφή του· (ii) την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης με το 
εγκεκριμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης του ΟΛΠ και το Σχέδιο Ανάπτυξης 
Λιμένα (αλλά με την επιφύλαξη του Άρθρου 6.2), τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και 
τα Πρότυπα Σχεδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το Άρθρο 6.5(δ)· (iii) στον βαθμό που το 
Σχέδιο Οριστικής Μελέτης αναφέρεται σε Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση Προτεραιότητας I, 
επιβεβαίωση ότι: (Α) ο συναφής προϋπολογισμός κατασκευής δεν είναι μικρότερος από ογδόντα 
τοις εκατό (80%) του αντίστοιχου Κόστους Αναφοράς που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2· και (Β) 
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στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο ισχύων προϋπολογισμός κατασκευής σε μία ή περισσότερες 
Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I αναπροσαρμόζεται καταλλήλως ούτως, ώστε 
ο συνολικός ισχύων προϋπολογισμός κατασκευής σε όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
Προτεραιότητας I να μην είναι μικρότερος από 222.283.800 € (ολογράφως: διακόσια είκοσι δύο 
εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ)· (β) θα επιβλέπει τις Πρώτες 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις και τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις που θα αναληφθούν 
σύμφωνα με το Άρθρο 7, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή που ζητά ο ΟΛΠ να τις ολοκληρώσει, 
και στη διάρκεια της επίβλεψης θα δικαιούται να διεξάγει έρευνες και να ζητά τις πληροφορίες 
που κρίνει απαραίτητες· (γ) θα επιθεωρεί τα έργα και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
ισχύοντα πρότυπα, νόμους και χρονοδιαγράμματα και θα προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές και 
θα εκδίδει πιστοποιητικά ολοκλήρωσης· (δ) θα παρέχει τη συνδρομή του από κάθε άλλη τεχνική 
άποψη, όπως μπορεί να ζητούν ο ΟΛΠ και το Ελληνικό Δημόσιο· (ε) θα καταρτίζει και θα τηρεί 
πλήρη και κατάλληλα αρχεία για όλα τα ανειλημμένα καθήκοντα και θα θέτει αυτά τα αρχεία στη 
διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του· και (στ) θα έχει κάθε άλλο δικαίωμα και 
υποχρέωση που προβλέπεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ή/και κάθε συμπληρωματικό καθήκον 
ή/και κάθε άλλο καθήκον το οποίο μπορεί περαιτέρω να προβλέπεται στη Σύμβαση Ανεξάρτητου 
Μηχανικού.». 

VΙΙ. Άρθρο 29 παρ. 3 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 29 «ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 
προβλέπεται ότι: «29.3 Καμία τροποποίηση ή παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας 
Σύμβασης, ούτε συναίνεση στη μη συμμόρφωση οποιουδήποτε Μέρους με αυτή, δεν θα είναι 
ισχυρή, αν δεν γίνει εγγράφως και δεν υπογραφεί από τα μέρη στην παρούσα. Η εν λόγω 
παραίτηση ή συναίνεση θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για τον συγκεκριμένο 
σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκε.». 

VΙΙΙ. Σημείο 9 της υπ’ αριθ. 1076/2019 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 

Σύμφωνα την ανωτέρω απόφαση, κρίθηκαν επί της ΣΠ τα εξής: «9. Επειδή, η παραχώρηση 
υπηρεσίας συνίσταται στη μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης μίας συγκεκριμένης 
υπηρεσίας από τον αναθέτοντα στον παραχωρησιούχο, ο οποίος έχει, στο πλαίσιο της σύμβασης, 
ορισμένη οικονομική ελευθερία ως προς τον προσδιορισμό των όρων εκμετάλλευσης του 
δικαιώματος αυτού, παραμένοντας, παράλληλα, σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένος στους κινδύνους 
που συνδέονται με την εν λόγω εκμετάλλευση. Στη σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών το 
εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής. 
Περαιτέρω, ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι μείζων για τον παραχωρησιούχο, στην περίπτωση 
που αυτός όχι μόνο δεν λαμβάνει αμοιβή από την αναθέτουσα αρχή, αλλά καταβάλλει και τίμημα 
για την απόκτηση και διατήρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της παραχωρούμενης 
υπηρεσίας (βλ. ΔΕΕ αποφάσεις της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 C-206/08, Eurawasser και της 14ης 
Ιουλίου 2016 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-458/14, C-67/15, Promoimpsera, EA 213/2013, 
406/2014). Εν προκειμένω, αμφότερες οι από 13.2.2002 και 24.6.2016 συμβάσεις μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., οι οποίες κυρώθηκαν με τους ν. 3654/2008 και 
4404/2016 αντίστοιχα, έχουν τον χαρακτήρα συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, σε αυτές 
δε δεν προσδιορίζεται εργολαβικό αντάλλαγμα για την Ο.Λ.Π. Α.Ε., αλλά, αντίθετα, 
προβλέπεται η εκ μέρους του παραχωρησιούχου καταβολή ανταλλάγματος (βλ. άρθρο 
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τριακοστό πέμπτο του ν. 2932/2001, άρθρο 5 της από 13.2.2002 Σύμβασης Παραχώρησης και 
άρθρο 15 της από 24.6.2016 Νέας Σύμβασης Παραχώρησης).». 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς», το 
οποίο ιδρύθηκε με το Ν.4748/1930 (ΦΕΚ Α' 166), ο οποίος αναμορφώθηκε με τον Α.Ν.1559/1950 
(ΦΕΚ Α' 252) και κυρώθηκε με το Ν.1630/1951 (ΦΕΚ Α' 8), δυνάμει του Πρώτου Άρθρου του 
Ν.2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40) μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές 
διατάξεις που περιέχονται στο Άρθρο τριακοστό πέμπτο του Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), το Ε.Δ. 
και η Ο.Λ.Π. Α.Ε. συνήψαν στις 13 Φεβρουάριου 2002 σύμβαση παραχώρησης (Σύμβαση του 
2002). Με τη Σύμβαση του 2002, το Ε.Δ. παραχώρησε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα 
χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, των κτιρίων και υποδομών του Λιμένα Πειραιά, για 
αρχική διάρκεια σαράντα (40) ετών, υπό τους εκεί ειδικότερα διαλαμβανόμενους όρους και 
συμφωνίες. Στη συνέχεια, η Σύμβαση του 2002 κυρώθηκε δυνάμει των Άρθρων 1 και 3 του 
Ν.3654/2008 (ΦΕΚ Α’ 57). Ορισμένες τροποποιήσεις στη Σύμβαση του 2002, 
συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της διάρκειας της παραχώρησης κατά δέκα (10) έτη, 
εγκρίθηκαν για λογαριασμό του Ε.Δ. δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 19 Νοεμβρίου 
2008 (ΦΕΚ Β’ 2372/21.11.2008). Οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν περιελήφθησαν σε 
πρόσθετη πράξη της Σύμβασης του 2002, που υπογράφηκε μεταξύ του Ε.Δ. και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
στις 18 Νοεμβρίου 2008 (η Προσθήκη τον 2008). Ακολούθως, ο κυρωτικός Ν.4404/2016 «Για την 
κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 
Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 126) και η ΣΠ έθεσαν το νεότερο πλαίσιο για 
την λειτουργία και την οργάνωση της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», ασκούσα 
τις εκ νέου ρυθμισθείσες δραστηριότητες και λειτουργίες επί του συνόλου της δραστηριότητάς 
της, ως ιδιώτης «πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά». 

Σύμφωνα με τη ΣΠ, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από 
αυτή (τη ΣΠ), το Ε.Δ. χορήγησε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. το «[…] αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, 
διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των Στοιχείων Παραχώρησης […]», το 
οποίο δικαίωμα, δυνάμει του Άρθρου 4.5 της ΣΠ, θα εκπνεύσει την 50η επέτειο της από 2002 
Σύμβασης, ήτοι την 13η Φεβρουαρίου 2052. Το προαναφερθέν δικαίωμα θα επιτρέπει ενδεικτικά 
στην Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με εδάφια (ε), (στ) και (η) του Άρθρου 4.2 της ΣΠ, «(ε) να κατεδαφίζει 
υφιστάμενες υποδομές, ανωδομές και κτήρια ή άλλως πως να τα διαθέτει, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι εν λόγω ενέργειες διενεργούνται σύμφωνα με απαιτούμενες διοικητικές άδειες και 
διεξάγονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του ΟΛΠ ή έχουν προσδιοριστεί σε Σχέδιο 
Ανάπτυξης Λιμένα·(στ) να πραγματοποιεί κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε υποδομές και ανωδομές 
για την υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων και λειτουργιών του ΟΛΠ ή την επέκταση ή συνέχιση 
αυτών·(η) με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και των 
εφαρμοστέων νόμων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αναφορικά με το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών εγκρίσεων και 
υποχρεώσεων λήψης κατάλληλων πολεοδομικών αδειών και αδειών ασφάλειας και κατασκευής), 
να κατασκευάζει λιμενικές υποδομές και ανωδομές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πλωτών 
δεξαμενών) σε κατάλληλες θέσεις εντός των ορίων της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη θαλάσσια ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας·». Το εν λόγω 
δικαίωμα θα υπόκειται πάντοτε (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) στον ακόλουθο περιορισμό, 
σύμφωνα με το εδάφιο (δ)(iii) του Άρθρου 4.4 της ΣΠ, «(δ) το Δικαίωμα δεν περιλαμβάνει κανένα 
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δικαίωμα εκμετάλλευσης του Χώρου του Λιμένα για σκοπούς ή με μέσα που δεν συνιστούν 
σχετική με τον λιμένα δραστηριότητα, όπως (ενδεικτικά) την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, που 
δεν έχουν σχέση με λιμένες, βιομηχανική ή εμπορική αξιοποίηση, αξιοποίηση για δραστηριότητες 
πολιτισμού ή γενικού τουρισμού (Λοιπές Χρήσεις), με εξαίρεση μόνο στον περιορισμένο βαθμό 
που οι εν λόγω Λοιπές Χρήσεις: […] (iii) έχουν ειδικά επιτραπεί ως μέρος Αναπτυξιακού 
Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης νομίμως εγκεκριμένου σύμφωνα με το Άρθρο 6». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7.1 της ΣΠ, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. «[…] θα αναλάβει το σύνολο των έργων και των 
επενδύσεων, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά με την 
παρούσα Σύμβαση, και ειδικότερα τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών» και για τον σκοπό αυτό θα 
καταρτίζει, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της ΣΠ, και θα εφαρμόσει ένα πενταετές μεσοπρόθεσμο 
σχέδιο υποχρεωτικών κεφαλαιουχικών επενδύσεων (το Σχέδιο της Επενδυτικής Περιόδου) 
αναφορικά με κάθε Επενδυτική Περίοδο, στο οποίο θα εξειδικεύει λεπτομερώς τις Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις, καθώς και αντίστοιχες εκτιμήσεις ποσών επενδύσεων για την εν λόγω περίοδο. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7.2 της ΣΠ, η Ο.Λ.Π. Α.Ε., κατά την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο, έχει 
αναλάβει τη δέσμευση, έναντι του Ε.Δ., να υλοποιήσει τις αναφερθείσες στο Παράρτημα 7.2 της 
ΣΠ «Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις» (εφεξής: Υ.Ε.), οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των οποίων, 
επί τη βάσει του προαναφερθέντος Παραρτήματος, αντιστοιχούν σε Αρχικό Κόστος Αναφοράς 
293.783.800 ευρώ και συνιστούν το «Σχέδιο της Επενδυτικής Περιόδου σε ό,τι αφορά στην Πρώτη 
Επενδυτική Περίοδο». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7.3 της ΣΠ, το Παράρτημα 7.2 προσδιορίζει δύο κατηγορίες Πρώτων Υ.Ε., 
τις οριζόμενες ως: α) «Προτεραιότητας Ι», Συνολικού Κόστους Αναφοράς 222.283.800 ευρώ, που 
δεν μπορεί η Ο.Λ.Π. Α.Ε. να τροποποιήσει, και β) «Προτεραιότητας ΙΙ», Συνολικού Κόστους 
Αναφοράς 71.500.000€, που μπορεί, υπό όρους και προϋποθέσεις, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. να προτείνει 
επιπροσθέτως ή στη θέση τους άλλες επενδύσεις. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 7.2 της ΣΠ, τα σχετικά με το εν θέματι ζήτημα συμβατικά έργα 
αναλύονται στις κάτωθι Υ.Ε.: 

α. Στο αναφερθέν ως «Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας 
(RMG Cranes)» έργο (υπ’ αριθ. 2 Υ.Ε.) του Παραρτήματος 7.2, ενταγμένο στις Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι και Κόστους Αναφοράς 8.000.000 ευρώ. 

β. Στο αναφερθέν ως «Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα» έργο (υπ’ αριθ. 5 Υ.Ε.) του 
Παραρτήματος 7.2, ενταγμένο στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ και Κόστους 
Αναφοράς 15.000.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7.6 της ΣΠ, το συντομότερο ευλόγως δυνατό μετά την έναρξη της Πρώτης 
Επενδυτικής Περιόδου (η οποία ταυτίζεται με την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣΠ), η Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. θα αναθέσει και προσλάβει, σύμφωνα με τις αρχές του Άρθρου 12 της ΣΠ, κατάλληλα 
εκπαιδευμένους μηχανικούς για την εκπόνηση σχεδίων Ο.Μ. για κάθε Υ.Ε. Τα προαναφερθέντα 
Σχέδια (Ο.Μ.) υπόκεινται σε έλεγχο, από τον Α.Μ., προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητά 
τους, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το εν λόγω Άρθρο (Άρθρο 7.6), προ της 
υποβολής τους στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του Ε.Δ. (επί του παρόντος, η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής), άλλως η Εγκρίνουσα Αρχή. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7.7 της ΣΠ, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποκαθιστά κάθε έλλειψη που εντοπίζεται στα 
Σχέδια Ο.Μ. και προβαίνει στις αναγκαίες αλλαγές που θέτει ο Α.Μ., ούτως ώστε να τύχουν της 
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εγκρίσεώς του για να καταστούν ουσιωδώς ολοκληρωμένα, προκειμένου όπως αυτά 
υποβληθούν, εντός του προβλεπομένου κατ’ Άρθρον 7.6 της ΣΠ χρονικού διαστήματος (ήτοι 
εντός 18 μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣΠ), στην Εγκρίνουσα Αρχή, η οποία, δια 
της εγκρίσεώς της ή της τεκμαιρόμενης εγκρίσεως, θα τα καταστήσει ως Ο.Μ. 

Δυνάμει του Άρθρου 7.6 της ΣΠ και με δεδομένο ότι ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣΠ έχει 
ορισθεί η 10η Αυγούστου 2016, προκύπτει πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων 
Ο.Μ. που αφορούν τις Υ.Ε. 2 και 5 είναι η 10η Φεβρουαρίου 2018. Ένεκα ότι η δήλη ημέρα είναι 
Σάββατο, η οποία ορίζεται ως μη εργάσιμη ημέρα και ως εκ τούτου εξαιρετέα, σύμφωνα με το 
Άρθρο 144 παρ. 3 ΚΠολΔ, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
ήτοι την 12η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα. 

Την 31η Ιανουαρίου η Ρ.Α.Λ. έλαβε, από την Ο.Λ.Π. Α.Ε., αίτημα συναίνεσης του Ε.Δ. σε μη 
συμμόρφωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κατ’ Άρθρον 29.3 της ΣΠ, δια της χορήγησης παράτασης της 
καταληκτικής, κατ’ Άρθρον 7.6 της ΣΠ, προθεσμίας υποβολής των Σχεδίων Ο.Μ. (των Υ.Ε. 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10 και 11 του Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ) έως την 31η Οκτωβρίου 2018. 

Την 6η Φεβρουαρίου 2018 η Ρ.Α.Λ., κατά την 30η Συνεδρίασή της, γνωμοδότησε υπέρ της 
αποδοχής του προαναφερθέντος αιτήματος και κοινοποίησε την γνωμοδότησή της προς τους κ.κ. 
Υπουργούς Ναυτιλίας και Οικονομικών για τις ενέργειές τους. 

Την 22α Οκτωβρίου 2018, με την κατ’ Άρθρον 29.3 της ΣΠ Πράξη Συναίνεσης των Υπουργών 
Ναυτιλίας και Οικονομικών, το Ε.Δ. συναίνεσε στην παράταση της καταληκτικής, κατ’ Άρθρον 7.6 
της ΣΠ, προθεσμίας υποβολής των Ο.Μ. (των προαναφερθέντων Υ.Ε.) έως την 31η Οκτωβρίου 
2018. 

Την 19η Ιουνίου 2019, η Ρ.Α.Λ. έλαβε, από την Ο.Λ.Π. Α.Ε., ερώτημα αναφορικά με τη δυνατότητα 
ή μη αναθεώρησης της Ο.Μ. της υπ’ αριθ. 2 Υ.Ε., με τίτλο «Επισκευή Δαπέδων, Σιδηροτροχιών και 
γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG Cranes), Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων». 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την έγκριση του υποβληθέντος Σχεδίου Ο.Μ. της Υ.Ε.02 από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, όπως θα αναδειχθεί κατωτέρω, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
εξέφρασε την πρόθεση αναθεώρησης του τεχνικού αντικειμένου της, «προσθέτοντας την 
εγκατάσταση λαστιχοφόρων γερανών στοιβασίας ERTGs στον Προβλήτα Ι, η οποία 
περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο της Υ.Ε.05.5», με αποτέλεσμα να αναμένει 
τη γνώμη της Αρχής, αναφορικά είτε για την εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης της Ο.Μ. για 
την υπ’ αριθ. 2 Υ.Ε., είτε για την δημοσίευση της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής ως έχει. 

Την 24η Ιουνίου 2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 437/24.06.19) η Αρχή (Ρ.Α.Λ.) εζήτησε από τον Α.Μ. να 
εισφέρει, δυνάμει του Άρθρου 27.8 (δ) της ΣΠ, τις επί του αντικειμένου του θέματος απόψεις του. 

Την 28η Ιουνίου 2019, ανταποκρινόμενος στο προαναφερθέν αίτημα, ο Α.Μ. υπέβαλε στην Αρχή 
τις απόψεις του, αναπτύσσοντας, αρχικά, το ιστορικό κατά χρονολογική σειρά αναφορικά με το 
Σχέδιο Ο.Μ. της υπ’ αριθ. 2 Υ.Ε. Επί τη βάσει του προαναφερθέντος ιστορικού, το εν λόγω Σχέδιο 
Ο.Μ. υπεβλήθη προς έγκριση την 30η Ιουλίου 2018 στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής και την 02α Απριλίου 2019 έλαβε της εγκρίσεώς της, καθιστώντας το Σχέδιο 
ως οριστικό (Ο.Μ. της υπ’ αριθ. 2 Υ.Ε.). Εν συνεχεία, ο Α.Μ. εξέφερε την γνώμη του αναφορικά με 
την δυνατότητα αναθεώρησης των εν θέματι Ο.Μ., σύμφωνα με τη ΣΠ. 
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Εν προκειμένω, σύμφωνα με τα εκτεθέντα της ανωτέρω επιστολής Α.Μ., την 9η Αυγούστου 2018, 
η Ο.Λ.Π. Α.Ε., προέβη σε «[…] δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας της Α’ φάσης για την 
ανάδειξη αναδόχου του κατασκευαστικού έργου της Υ.Ε.02 με το υπάρχον εγκεκριμένο τεχνικό 
αντικείμενο […]» – Στάδιο Προεπιλογής – και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών 
στην πρόσκληση δικαιολογητικών την 10η Σεπτεμβρίου 2018, πλην όμως, η προκήρυξη 
ανακλήθηκε την 10η Οκτωβρίου 2018 κατόπιν της υπ’ αριθ. 743 αποφάσεως του Δ.Σ. της 
εταιρείας (Ο.Λ.Π. Α.Ε.). 

Επίσης, το Σχέδιο Ο.Μ. της υπ’ αριθ. 5 Υ.Ε. υπεβλήθη προς έγκριση την 31η Οκτωβρίου 2018 στην 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και την 21η Μαρτίου 2019 έλαβε της 
εγκρίσεώς της, καθιστώντας το Σχέδιο ως οριστικό (Ο.Μ. της υπ’ αριθ. 5 Υ.Ε. με τίτλο «Βελτίωση 
και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα», όπου συμπεριλαμβάνεται το υποέργο Υ.Ε. 05.5 με τίτλο 
«Εγκατάσταση ERTGs στον Προβλήτα Ι»). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου της υπ’ αριθ. 2 Υ.Ε. απόψεις του Α.Μ., 
παρατηρητέα τυγχάνουν τα ακόλουθα «16. Το τεχνικό αντικείμενο της αιτούμενης αναθεώρησης 
από τον ΟΛΠ, της εγκεκριμένης Μελέτης της Υ.Ε.02, που αφορά την νέα υποδομή για 
εγκατάσταση γερανογεφυρών τύπου ‘’ERTG’’.», καθώς και ότι «17. […] σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.4404/2016), δεν προβλέπεται Αναθεώρηση 
εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης μετά το πέρας της προθεσμίας του Άρθρου 7.6 αυτής […], καθώς 
και τροποποίησης του τεχνικού αντικειμένου Υποχρεωτικής Επένδυσης Προτεραιότητας I, με 
αντικείμενο που δε συνάδει με τον τίτλο της κάθε Υποχρεωτικής Επένδυσης, όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 7.2 αυτής […].». Τέλος, ως προς τα επίπεδα εξυπηρέτησης, σημειώνεται από τον Α.Μ. 
ότι ήδη «[…] με το υπάρχον εγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο της ΥΕ 02, η συνολική λειτουργική 
ικανότητα του Προβλήτα Ι, αναβαθμίζεται σε ετήσια δυναμικότητα της τάξης των 1.000.000 
TEUs.», ενώ σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το έτος χρήσης 2018, 
ο προβλήτας I διακίνησε 498.708 TEUs., υπερκαλύπτοντας ήδη τα προβλεπόμενα, κατ’ Άρθρον 
3.9 της ΣΠ, ελάχιστα επίπεδα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στον προβλήτα I. [Το ελάχιστο 
επίπεδο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (σε ισοδύναμης μονάδας 20 ποδών) στον προβλήτα I, 
από την 5η έως την 10η επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος της ΣΠ είναι 250.000, από την 
10η έως την 20η 325.000 και από την 20η μέχρι και το πέρας Ισχύος της ΣΠ 400.000]. 

Καταλήγοντας, ο Α.Μ. σημειώνει ειδικότερα τα εξής: «[…] για την έγκαιρη υλοποίηση της Υ.Ε.02 
εντός της 1ης Επενδυτικής Περιόδου, είναι σημαντική η άμεση διευθέτηση του παρόντος 
ζητήματος, καθώς εκκρεμεί η αδειοδότηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας του κατασκευαστικού 
έργου, η διαδικασία δημοπράτησης καθώς και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. 
Ενδεικτικά ο ΑΜ αναφέρει ότι η έναρξη κατασκευής του έργου ήταν προγραμματισμένη για την 
01.06.2019, με εγκεκριμένο χρόνο κατασκευής 366 ημερολογιακές ημέρες.». 

Δ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

Επειδή, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση σειράς επενδύσεων στο λιμένα Πειραιά, ως τμήμα 
της συμφωνίας στην οποία ήλθε με το Ε.Δ. και όπως αυτή αποτυπώθηκε στη ΣΠ. 

Επειδή, το Άρθρο 7 της ΣΠ προβλέπει μια αποκλειστική και μονοσήμαντου χαρακτήρα διαδικασία 
αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα έκαστης Υ.Ε., ως συμβατικής υποχρέωσης, με σκοπό τόσο τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων Μερών, ως προς την 
εκτέλεση της ΣΠ, όσο και τη διασφάλιση της έγκαιρης και της προσήκουσας υλοποίησης των Υ.Ε. 
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Επειδή, η ΣΠ αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της προσήκουσας υλοποίησης των Υ.Ε. έθεσε 
αυστηρό πλαίσιο αναφορικά με την διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των Σχεδίων Ο.Μ., δια i) 
της επιλογής κατάλληλα καταρτισμένων μηχανικών για την εκπόνηση των Σχεδίων Ο.Μ. των Υ.Ε., 
η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές που παρατίθενται στο Άρθρο 12 
της ΣΠ, ii) του ελέγχου των Σχεδίων Ο.Μ. από τον Α.Μ., προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν 
συνταχθεί και ικανοποιούν όρους των προβλέψεων του Άρθρου 7.6 της ΣΠ και iii) της από 
πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποβολής, των εγκριθέντων από τον Α.Μ., Σχεδίων Ο.Μ. στον Αρμόδιο 
Κυβερνητικό Φορέα του Ε.Δ. προς τελική έγκριση, δυνάμει του Άρθρου 7.7 της ΣΠ. 

Επειδή, δεν έχει προβλεφθεί άλλη διαδικασία για την εκπόνηση, κατάθεση και έγκριση των 
Σχεδίων Ο.Μ. των Υ.Ε. πλην της περιγραφόμενης κατ’ Άρθρον 7 της ΣΠ διαδικασίας. 

Επειδή, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπέβαλλε, την 31η Ιανουαρίου 2018 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 209/01.02.2018), 
αίτημα συναίνεσης του Ε.Δ. σε μη συμμόρφωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κατ’ Άρθρον 29.3 της ΣΠ, δια της 
χορήγησης παράτασης της καταληκτικής, κατ’ Άρθρον 7.6 της ΣΠ, προθεσμίας υποβολής των 
Σχεδίων Ο.Μ. (των Υ.Ε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ) έως την 31η 
Οκτωβρίου 2018, επικαλούμενη ότι η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση εκπόνησης των 
μελετών δεν πρόκειται να επιδράσει με κανέναν τρόπο στο συνολικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των Υ.Ε. ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. με βάση τη ΣΠ. 

Επειδή, έχει ήδη παρέλθει, από 31ης Οκτωβρίου 2018, το διάστημα στο οποίο συναίνεσε το Ε.Δ. 
για την από πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποβολή των Σχεδίων Ο.Μ. των προαναφερθέντων Υ.Ε., στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Υ.Ε. 2 και 5. 

Επειδή, τα υποβληθέντα Σχέδια Ο.Μ. των Υ.Ε. 2 και 5 τυγχάνουν ήδη της εγκρίσεως του αρμοδίου 
Κυβερνητικού Φορέα (Διεύθυνση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Αττικής), δια της ανωτέρω 
αναφερόμενης αποκλειστικής και μονοσήμαντου χαρακτήρα διαδικασίας. 

Επειδή, σύμφωνα και με τις απόψεις του Α.Μ., σχετικά με το εν θέματι ζήτημα (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
746/28.06.2019), δεν προβλέπεται αναθεώρηση εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης μετά το πέρας 
της προθεσμίας του Άρθρου 7.6 της ΣΠ. 

Επειδή, σύμφωνα με τις απόψεις του Α.Μ., σχετικά με το εν θέματι ζήτημα (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
746/28.06.2019), η Υ.Ε. 2 (Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I) με την Υ.Ε. 5 
(Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας IΙ) έχουν μεταξύ τους διαφορετικό τεχνικό 
αντικείμενο και ορίζονται διαφορετικά στο Παράρτημα 7.2 της ΣΠ. 

Επειδή, σύμφωνα με την επιστολή απόψεων του Α.Μ., εκκρεμεί η αδειοδότηση από τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κατασκευαστικού έργου, η διαδικασία δημοπράτησης 
του έργου καθώς και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, με την έναρξη κατασκευής του 
έργου ήδη να τοποθετείται την 1η Ιουνίου 2019 με εγκεκριμένο χρόνο κατασκευής 366 ημέρες. 

Επειδή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να προσφύγουν στις πρόνοιες 
του Άρθρου 29.3 της ΣΠ περί δυνατότητας τροποποίησης των διατάξεων της Σύμβασης 
Παραχώρησης, κατόπιν έγγραφου αιτήματος και σύμφωνα με την προβλεπόμενη Νομοθετική 
διαδικασία.  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

Η δυνατότητα τροποποιήσεων των ήδη εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών έχει χρονικά και 
διαδικαστικά παρέλθει, μετά την πάροδο της προβλεπόμενης, κατ’ Άρθρον 7.6 της ΣΠ, 
προθεσμίας, όπως αυτή παρατάθηκε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. 

Είναι δε δυνατή, η αναθεώρηση των ήδη εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών, κατόπιν συμφωνίας 
αμφοτέρων των συμβαλλομένων Μερών, επί τη βάσει των προβλέψεων του Άρθρου 29.3 της ΣΠ, 
μόνον δια τροποποιήσεως της Συμβάσεως Παραχώρησης με Νομοθετική κύρωση. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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