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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr 
   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 42/2023 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1 0 8 η  

 
ΘΕΜΑ 8: Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα 

με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 6). 

 
 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη , ώρα 10:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 108η Συνεδρίαση, δια ζώσης ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
 

1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος  
2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος 
3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης 
4. Κουφός Γ. Παναγιώτης 
5. Πολέμης Ε. Διονύσιος (μέσω τηλ/ψης) 
6. Καμπούρης Γ. Φίλιππος  
7. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς (μέσω τηλ/ψης) 
8. Σταύρου Δ. Πέτρος (μέσω τηλ/ψης) 
 

 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  
           1.  Κουμπαράκης Δ. Γεώργιος                                           
  
    
 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σ. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το υπ’ αρ. πρωτ.  3000.0/14073/2022 έγγραφο με θέμα 

«Υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», στο οποίο ο 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά την υποβολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, εισηγήσεων εκ μέρους της Αρχή επί εκάστης αναφερόμενης σε αυτά 

υποθέσεως, δυνάμει των άρθρων 108-126 του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ιδίως των διατάξεων του 

άρθρου 112, παρ. 2, και 132 του ίδιου ως άνω νόμου, ως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του 

ν.4770/2021 (Α’ 15). 

Ο Εισηγητής κ.   Αγουρογιάννης Π. αναπτύσσει την από 15.02.2023 Εισήγησή του, που αφορά το 

ανωτέρω έγγραφο. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και τη 

σχετική Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

• Ο Ν. 4389/2016 (Α΄94), και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΔ΄ «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4389/2016» και τα αρ. 48 «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ. - Τροποποίηση των 

άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016». 

• Ο Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40) «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του 

Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες». 

• Ο Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α’ 126) «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». 

• Η υπ’ αριθμόν 381/2021 Πράξη του Ζ' κλιμακίου (ΣΤ΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

• Ο Ν.4838/2021 (ΦΕΚ 180/Α/1-10-2021) «Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 

24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη 

χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος 

Πειραιώς» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» 

(ΦΕΚ 180/Α/1-10-2021) 
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3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης:  

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Επί των Καταγγελιών  

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Σύμφωνα , με την παρ. 1 του άρ. 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του Ν. 

4389/2016 προβλέπεται ότι : «1. 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 παρόντος νόμου, 

αυτή επιλύεται ως εξής : αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης ή εποπτείας και 

ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης 

αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τον Υπουργό 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ.» και σύμφωνα με τις παρ. 

4 του ιδίου άρθρου. «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 Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου.». 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρ. 112, παρ. 1, περ. γ’, ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως 

συγχωνεύθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει με την διάταξη του άρθρου 48 του ν. 4770/2021 (Α’ 

15) ορίζεται : «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο 

σκοπό, για: α) … β) … γ) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών 

δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα και των 

σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της 

εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του 

συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς στόχους 

δ) ) τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 
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εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να ζητεί τη γνώμη της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι 

οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3959/2011 (Α` 93) και στην αρμοδιότητα της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν αρμοδιότητες της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού που της απονέμονται από την κείμενη νομοθεσία.».  

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του τελικού άρθρου επιγραφόμενου «Παραρτήματα Ι έως 3.5» 

του ν. 4404/2016 (Α’ 126), με τον οποίο κυρώνεται και κωδικοποιείται η σύμβαση παραχώρησης 

Ελληνικού Δημοσίου Ο.Λ.Π., στην Ρ.Α.Λ. απονέμονται οι παρακάτω αρμοδιότητες «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

2.2 - Εξουσίες και Αρμοδιότητες της ΡΑΛ (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) Η διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών 

μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, (γ) Η διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών 

αποφάσεων επ` αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δ) Η 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) Η 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) Η 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) Η 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) Η γνωμοδότηση επί της 

μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών 

υποδομών, (θ) Η γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

επί ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος…» 

Επομένως, εφόσον δια του υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3000.0/14073/2022 έγγραφου με θέμα 

«Υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», ο κ. Υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά την υποβολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
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Νησιωτικής Πολιτικής, εισηγήσεων εκ μέρους της Αρχή επί μίας εκάστης αναφερόμενης σε αυτά 

υποθέσεως, δυνάμει των άρθρων 108-126 του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ιδίως των διατάξεων του 

άρθρου 112, παρ. 2, και 132 του ίδιου ως άνω νόμου, ως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του 

ν.4770/2021 (Α’ 15),   η Ρ.Α.Λ. κρίνεται αρμόδια να εξετάσει την εν λόγω υπόθεση,  και συναφώς 

να γνωμοδοτήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αποστολής σχετικού 

αίτημα για την παροχή εισήγησης εκ μέρους της Ρ.Α.Λ. κατ’ άρ. 112, παρ. 2 και 132, Ν. 4389/2016, 

ως ισχύουν, μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4770/2021.  

 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ν. 4404/2016 (Α΄126) ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

1. Την 08-04-2016 υπογράφηκε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, δυνάμει της οποίας το ΤΑΙΠΕΔ 

έχει πωλήσει το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ στην Cosco (Hong Kong) Group Limited. 

Ήδη η μεταβίβαση του 51% των μετοχών είχε ολοκληρωθεί, ενώ εκκρεμούσε η μεταβίβαση του 

υπόλοιπου 16%.  

2. Δυνάμει της από 24-06-2016 σύμβασης παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016, 

η Cosco (Hong Kong) Group Limited είχε αναλάβει την υποχρέωση πραγματοποίησης 

συγκεκριμένων επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

μεταβίβασης του υπολοίπου 16%. Και συγκεκριμένα: 

Το Κεφάλαιο 7 της Σύμβασης που τιτλοφορείται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ορίζεται 

ότι: 

«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. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 προσδιόριζε:  

(α) δύο κατηγορίες Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, δηλαδή αυτές που ορίζονται ως 

Προτεραιότητα Ι (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι) και αυτές που ορίζονται 

ως Προτεραιότητα ΙΙ (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ). Ο ΟΛΠ δεν μπορεί 

να τροποποιήσει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι. Ο ΟΛΠ μπορεί να 

προτείνει Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ επιπροσθέτως ή στη θέση αυτών 
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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 ΙΙ), 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 ΙΙ 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 Ελαχίστων 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).  

Η παράγραφος 7.4 όριζε ότι: 

Η δεύτερη Επενδυτική Περίοδος (η Δεύτερη Επενδυτική Περίοδος) θα ξεκινήσει την πέμπτη (5η ) 

επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος και θα λήξει τη δέκατη (10η ) επέτειο της Ημερομηνίας 

Έναρξης Ισχύος. Εντός της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, ο ΟΛΠ θα αναλάβει Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις (οι Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις) με συνολικό κόστος αναφοράς (εξαιρουμένου 

του ΦΠΑ) για όλες τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις (το Δεύτερο Συνολικό Κόστος Αναφοράς) 

που αντιστοιχεί σε:  

(α) € 56.000.000 (ολογράφως: πενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ)· συν  

(β) ένα ποσό ίσο με το Ποσό Υστέρησης (όπως ορίζεται παρακάτω) σε σχέση με την Πρώτη 

Επενδυτική Περίοδο.» 

Η παράγραφος 7.6 όριζε ότι:  

«Το συντομότερο ευλόγως δυνατό μετά την έναρξη 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 
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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 Ι: (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 Ι αναπροσαρμόζεται 

κατάλληλα ούτως, ώστε ο συνολικός ισχύων προϋπολογισμός κατασκευής σε όλες τις Πρώτες 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι να μην είναι μικρότερος από 222.283.800 ευρώ 

(ολογράφως: διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσια ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια 

ευρώ)·» 

Η παράγραφος 7.7 όριζε ότι:  

«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 
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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 Σχέδιο Οριστικής Μελέτης θα καθίσταται οριστικό (η 

Οριστική Μελέτη).» 

Η παράγραφος 7.8 όριζε ότι:  

«Έργα σε σχέση με Υποχρεωτικές Επενδύσεις: (α) θα δημοπρατούνται και θα ανατίθενται από τον 

ΟΛΠ σύμφωνα με διαδικασίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 12· (β) με την επιφύλαξη 

της παραγράφου (α) ανωτέρω, δεν χρειάζεται να δημοπρατηθούν ή να ανατεθούν σύμφωνα με 

επίσημους κανόνες και κανονισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων ή/και προμηθειών· (γ) θα 

υπόκεινται, εντούτοις, σε όλα τα τεχνικά πρότυπα, τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ασφάλειας και 

προστασίας, που ισχύουν κατά καιρούς για τα δημόσια λιμενικά έργα στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Προτύπων Σχεδιασμού· (δ) μπορούν να ξεκινήσουν, μόλις 

εγκριθούν από τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ (επί του παρόντος η Γενική Διεύθυνση 

Λιμένων και Λιμενική Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)· και (ε) θα 

επιβλέπονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με το Άρθρο 7.9 και το Άρθρο 27 της 

παρούσας Σύμβασης.» 

Η παράγραφος 7.10γ όριζε ότι:  

«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 μεταγένεστερη αναθεώρηση τιμών (είτε 

έχει συμφωνηθεί από τον ΟΛΠ είτε όχι) θα παραβλέπεται.» 
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Η παράγραφος 7.13 όριζε ότι:  

«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.» 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΡΧΕΣ Ν. 4838/2021 (Α’ 180) 

Καθώς, όμως, η Cosco (Hong Kong) Group Limited δεν είχε προβεί στην υλοποίηση του συνόλου 

των συμφωνημένων επενδύσεων, η μεταβίβαση καθυστερούσε, οπότε τα μέρη της αρχικής 

Συμβάσεως προσήλθαν σε διαπραγματεύσεις, με αποτέλεσμα η αρχική σύμβαση να τροποποιηθεί 

με την από 22.9.2021 Συμφωνία Τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης, η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 4838/2021 (ΦΕΚ 180/Α/1-10-2021), ως ακολούθως: 

Το Άρθρο 7 της Σύμβασης («Πρόγραμμα Έργων και Επενδύσεων») τροποποιήθηκε  ως εξής: 

«Η πρώτη Επενδυτική Περίοδος (η Πρώτη Επενδυτική Περίοδος) θα ξεκινήσει την Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος και θα λήξει την αμέσως προηγούμενη μέρα της δέκατης (10ης) επετείου αυτής. 

Κατά την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο, ο ΟΑΠ θα αναλάβει τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις που 

περιγράφονται στο Παράρτημα 7.2 (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις και κάθε μία, η Πρώτη 
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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. 

(α) Ρητά συμφωνείται ότι η Πρώτη Επενδυτική Περίοδος μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως 

πέντε (5) ετών κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο εκκινεί από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας μόνο 

σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή παραπάνω από τους λόγους που περιγράφονται στο 

Παράρτημα 7.2α υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο τελευταίο (τα Γεγονότα Αναστολής). Η 

αναστολή που προκαλείται από κάθε Γεγονός Αναστολής δεν μπορεί να εκκινήσει πριν την πάροδο 

30ήμερης προθεσμίας από το χρονικό σημείο που λαμβάνει χώρα το Γεγονός Αναστολής, εκτός αν 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2α προβλέπεται περίοδος μεγαλύτερης διάρκειας. 

(β) Ανάλογα με την επίδραση κάθε Γεγονότος Αναστολής στην ολοκλήρωση των Πρώτων 

Υποχρεωτικών Επενδύσεων, τα Γεγονότα Αναστολής (και κάθε Γεγονός Αναστολής) μπορεί να 

επιφέρει μερικό ή ολικό ανασταλτικό αποτέλεσμα στην ολοκλήρωση του έργου, όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2α. Σε περίπτωση μερικού ανασταλτικού αποτελέσματος ο 

Ανεξάρτητος Μηχανικός θα συμπεριλαμβάνει ειδική ποσοτικοποίηση της περιόδου αναστολής 

στην Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου που συντάσσει ο ίδιος. 

(γ) Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα είναι αρμόδιος για την διαπίστωση επέλευσης και την 

ποσοτικοποίηση ενός Γεγονότος Αναστολής (με μερικό ή ολικό ανασταλτικό αποτέλεσμα) σύμφωνα 

με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2α καθώς και για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης διάρκειας αναστολής. 

Ειδικότερα, με την επέλευση ενός Γεγονότος Αναστολής σύμφωνα με το Παράρτημα 7.2α, ο 

Ανεξάρτητος Μηχανικός θα συμπεριλαμβάνει αναφορά για την επέλευση του γεγονότος αυτού (ως 

ξεχωριστό κεφάλαιο) στην Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου που συντάσσει ο ίδιος, η οποία θα 

υποβάλλεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον ΟΛΠ, με ειδική 

πρόβλεψη, διενεργούμενη με καλή πίστη, ως προς την εκτιμώμενη διάρκεια, του γεγονότος αυτού. 

Σε κάθε Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου το κεφάλαιο για τα Γεγονότα Αναστολής θα επικαιροποιείται 

σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που έχουν προκόψει κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία 

η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου αναφέρεται. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση χρονικής 

σύμπτωσης περισσότερων του ενός Γεγονότων Αναστολής, το αλληλοεπικαλυπτόμενο χρονικό 

διάστημα προσμετράται μόνο μία φορά. 

(δ) Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός συμπεριλάβει στην Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου 

αναφορά περί ολικής ή μερικής αδυναμίας εκτέλεσης έργου/-ων Πρώτης/-ων Υποχρεωτικής/-ών 

ΑΔΑ: 9ΞΩΠ46Μ445-Ν0Ο



11 
 

Επένδυσης/-εων, οποιοδήποτε από τα Μέρη διατηρεί το δικαίωμα εντός δύο (2) μηνών από την 

υποβολή της Τριμηνιαίας Έκθεσης Προόδου του Ανεξάρτητου Μηχανικού, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται αναφορά κατά τα ανωτέρω για τη συνδρομή του Γεγονότος Αναστολής, να 

εκκινήσει με πρωτοβουλία του καλόπιστη διαβούλευση με το άλλο Μέρος είτε (α) για την 

αντικατάσταση της Πρώτης Υποχρεωτικής Επένδυσης/των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων με 

άλλο/-α έργο/-α ισόποσου (του εναπομείναντος) Κόστους Αναφοράς συμμετοχής ΟΛΠ, είτε (β) για 

την εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης για την ολοκλήρωση των έργων των υφιστάμενων Πρώτων 

Υποχρεωτικών Επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας των Μερών να εξεύρουν κοινώς αποδεκτή 

λύση εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαβούλευσης, το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 

δικαίωμα να υποδείξει με καλή πίστη την ενδεδειγμένη λύση εντός του πλαισίου των ανωτέρω δύο 

επιλογών. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΛΠ δικαιούται να αρνηθεί την πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου 

κατ’ εύλογη κρίση. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διευθέτηση δεν μπορεί να οδηγήσει στην 

απαλλαγή του ΟΛΠ από την υποχρέωση εκτέλεσης των έργων των Πρώτων Υποχρεωτικών 

Επενδύσεων, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την ανωτέρω διευθέτηση. Η αντικατάσταση της 

Πρώτης Υποχρεωτικής Επένδυσης/των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων με άλλο έργο ή η 

εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης κατά τα ανωτέρω θα αποτελεί από κάθε ουσιαστική άποψη 

συμβατική υποχρέωση του ΟΛΠ στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

(ε) Σε περίπτωση διαφωνίας είτε σε σχέση με την αναφορά του Ανεξάρτητου Μηχανικού ως προς 

την επέλευση του Γεγονότος Αναστολής ή/και τον προσδιορισμό της σχετικής διάρκειας αναστολής 

είτε σε σχέση με την υποδεικνυόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο λύση ή/και σε σχέση με 

οποιοδήποτε από τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α) έως (δ), καθένα από τα Μέρη 

μπορεί να προσφύγει σε ανεξάρτητο, πιστοποιημένο διαμεσολαβητή (ο Διαμεσολαβητής) ο οποίος 

θα επιλεγεί κατόπιν κλήρωσης από τον κατάλογο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με την 

απαιτούμενη ειδικότητα. Ο Διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει διαβούλευση με τα Μέρη προκειμένου 

να εξευρεθεί λύση. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης εντός δέκα (10) ημερών από την 

παραπομπή της διαφωνίας στον Διαμεσολαβητή ή σε περίπτωση παράλειψης του σταδίου αυτού 

με συναίνεση των Μερών, οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να υποβάλει την διαφωνία ενώπιον 

του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ και του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής 

με στόχο η διαφωνία να επιλυθεί συμβιβαστικά. Προς τούτο οι ανωτέρω (η Διμερής Επιτροπή), 

ενεργούντες από κοινού θα ορίσουν την πρώτη συνεδρίασή τους εντός το αργότερο επτά (7) 

ημερών από την αίτηση για προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας της 

διαδικασίας ενώπιον της Διμερούς Επιτροπής μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την 

παραπομπή σε αυτή της διαφωνίας ή παράλειψης του σταδίου αυτού με συναίνεση των Μερών, 
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καθένα Μέρος μπορεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω 

διαφωνίες σε διαιτησία κατ’ εφαρμογή, του Άρθρου 28. 

(στ) Ο συνολικός χρόνος που θα απαιτηθεί για την διευθέτηση τυχόν διαφωνιών σύμφωνα με τα 

ανωτέρω συνυπολογίζεται ως χρόνος αναστολής.» 

Η παρ. 3 τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 

«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 Π (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Π). Με την επιφύλαξη 

της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, ο ΟΑΠ δεν μπορεί να τροποποιήσει τις Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις Προτεραιότητας I. Ο ΟΑΠ 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 ΟΑΠ 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 (εξαιρούμενου 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).» 

Η παρ. 4 τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 

«Η δεύτερη Επενδυτική Περίοδος (η Δεύτερη Επενδυτική Περίοδος) θα ξεκινήσει το αργότερο έως 

την δέκατη (10η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος, και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο 

δυνατό αφού αυτό καταστεί δυνατό με βάση την πρόοδο των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων 

λαμβανομένης υπόψη της διαλειτουργικότητάς τους με τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις, 

κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΟΑΠ ΑΕ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό η οποία θα περιληφθεί στην 

Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου που αυτός συντάσσει, και θα λήξει την δέκατη πέμπτη (15η) επέτειο 

της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος. Εντός της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, ο ΟΑΠ θα αναλάβει 
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Υποχρεωτικές Επενδύσεις (οι Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις) με συνολικό κόστος αναφοράς 

(εξαιρούμενου του ΦΠΑ) για όλες τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις (το Δεύτερο Συνολικό 

Κόστος Αναφοράς) που αντιστοιχεί σε: 

(α)€56.000.000 (ολογράφως: πενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ) · συν 

(β) ένα ποσό ίσο με το Ποσό Υστέρησης (όπως ορίζεται παρακάτω) σε σχέση με την Πρώτη 

Επενδυτική Περίοδο.» 

Η παρ. 6 τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 

«Το συντομότερο ευλόγως δυνατό μετά την έναρξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ή, κατά 

περίπτωση, της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, ο ΟΑΠ 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 ΟΑΠ 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 αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Ο ΟΑΠ 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- 
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(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 ΟΑΠ (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: 

(ί) 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 

(U) 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)· 

Αναφορικά με τα έργα του ΟΑΠ που περιλαμβάνονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 

Διαχείρισης του ΟΑΠ αλλά δεν αποτελούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις (Μη Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις), ο ΟΑΠ θα υποβάλλει κάθε αντίστοιχο Σχέδιο Οριστικής Μελέτης στον αρμόδιο 

Κυβερνητικό Φορέα (επί του παρόντος, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο 

ΟΑΠ εξασφαλίζει ότι κάθε Σχέδιο Οριστικής Μελέτης αναφορικά με τα εν λόγω έργα έχει 

καταρτιστεί σε συμφωνία με τα Πρότυπα Σχεδιασμού. Το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης θα ελέγχεται 

από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό για να διαπιστώνεται (κατ’ εύλογη κρίση του) η πλήρωση των όρων 

που τίθενται ανωτέρω, υπό (α) έως (δ). 

Η παρ. 7 τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 

«Ο ΟΑΠ 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 ΟΑΠ αποκαταστήσει τις εν λόγω ελλείψεις ή/και 

προβεί στις αλλαγές που θα έχει ζητήσει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο ΟΑΠ θα μεριμνήσει για την 

υποβολή του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης προς έγκριση από τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του 
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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 Σχέδιο Οριστικής Μελέτης θα καθίσταται οριστικό (η 

Οριστική Μελέτη). 

Η ίδια, ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται ομοίως και για τις Μη Υποχρεωτικές Επενδύσεις.» 

Η παρ. 8 τροποποήθηκε ως ακολούθως: 

« (ϊ) Έργα σε σχέση με Υποχρεωτικές Επενδύσεις: 

(α) θα δημοπρατούνται και θα ανατίθενται από τον ΟΛΠ σύμφωνα με διαδικασίες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 12- 

(β) με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) ανωτέρω, δεν χρειάζεται να δημοπρατηθούν ή να 

ανατεθούν σύμφωνα με επίσημους κανόνες και κανονισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων ή/και 

προμηθειών 

(γ) θα υπόκεινται, εντούτοις,, σε όλα τα τεχνικά πρότυπα, τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις 

ασφάλειας και προστασίας, που ισχύουν κατά καιρούς για τα δημόσια λιμενικά έργα στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Προτύπων Σχεδιασμού- 

(δ) μπορούν να ξεκινήσουν, μόλις εγκριθούν από τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ (επί του 

παρόντος η Γενική Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής) και 

(ε) θα επιβλέπονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με το Άρθρο 7.9 και το Άρθρο 27 της 

παρούσας Σύμβασης. 

(ii) Έργα σε σχέση με Μη Υποχρεωτικές Επενδύσεις μπορούν να ξεκινήσουν, μόλις εγκριθούν από 

τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ (επί του παρόντος η Γενική Διεύθυνση Λιμένων και 

Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).» 

Η παρ. 10(γ) τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 
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«7) τον τελικό βαθμό ολοκλήρωσης ανά Υποχρεωτική Επένδυση (εκφραζόμενο σε ποσοστό), όπως 

αυτός αξιολογείται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, κατά τρόπο, ώστε για την έκδοση του 

Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής και για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ουσιώδους 

Ολοκλήρωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό η επίτευξη του Μέτρου 

Αναφοράς του ΟΛΠ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 7·10(γ), 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,» 

Η παρ. 13 τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 

«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 επιπτώσεων αυτής. 

βν) Ειδικά, σε σχέση με την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο, αν τα έργα των Πρώτων Υποχρεωτικών 

Επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των έργων που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με το Άρθρο 

7.2) δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο ΟΛΠ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει Ποινικές Ρήτρες στο ΕΛ 

σύμφωνα με το Άρθρο 16 μόνο εφόσον η αδυναμία του ή η καθυστέρηση να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του σε σχέση με την εκτέλεση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων οφείλεται σε 

περιστάσεις αναγόμενες σε Γεγονότα Αναστολής, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2α 
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ή οφείλεται στο γεγονός ότι επήλθε αντικατάσταση Πρώτης Υποχρεωτικής Επένδυσης σύμφωνα με 

το Άρθρο 7.2. 

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 ΟΑΠ.» 

Η υπ’ αριθμόν 381/2021 Πράξη του Ζ' κλιμακίου (ΣΤ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Η Cosco (Hong Kong) Group Limited κατέχει πλέον στη διάθεσή της μια επιπλέον πενταετία για να 

ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά έργα, με αντάλλαγμα την κατάθεση νέας εγγυητικής επιστολής, που 

θα αντιπροσωπεύει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) των ανεκτέλεστων έργων, συνολικού 

προϋπολογισμού περίπου διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (295 εκατ. ευρώ). 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Cosco (Hong Kong) 

Group Limited και του Ελληνικού Δημοσίου με την υπ’ αριθμόν 381/2021 Πράξη του Ζ' κλιμακίου 

(ΣΤ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το σκεπτικό της οποία έχει ως ακολούθως: 

Η ανωτέρω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι επίμαχες τροποποιήσεις της από 

22.9.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης, δεν τυγχάνουν 

«ουσιώδεις», ώστε να υποκρύπτεται μη επιτρεπόμενη σύναψη νέων συμβάσεων μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων. 

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων αρχικά το Ελεγκτικό Συνέδριο επικαλείται το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει παγίως κρίνει ότι οι τροποποιήσεις διατάξεων δημοσίας 

σύμβασης κατά τη διάρκεια της ισχύος της, συνιστούν σύναψη νέας σύμβασης και, επομένως, 

επιβάλλουν τη διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, όταν οι όροι που προβλέπουν 

«διαφοροποιούνται ουσιωδώς» από εκείνους της αρχικής σύμβασης, υποδηλώνοντας τη βούληση 

των συμβαλλομένων να αναδιαπραγματευθούν τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης αυτής. 

Με βάση την παραπάνω απόφαση, τροποποίηση μιας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της μπορεί να θεωρηθεί «ουσιώδης», όταν ιδίως: 

ί) προστίθενται όροι οι οποίοι, αν είχαν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της 

αρχικής σύμβασης, θα είχαν ίσως ως αποτέλεσμα να επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία άλλων 

διαγωνιζομένων από εκείνους που έγιναν αρχικώς δεκτοί ή να επιλεγεί μια προσφορά διαφορετική 

από εκείνη που αρχικώς επελέγη, 

ii) διευρύνει σημαντικά το αντικείμενο αυτής, περιλαμβάνοντας συμβατικά αντικείμενα που δεν 

είχαν αρχικώς προβλεφθεί, 
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iii) μεταβάλλει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του επιλεγέντος μειοδότη κατά τρόπο 

μη προβλεπόμενο στην αρχική σύμβαση. 

Οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν για όλες τις δημόσιες συμβάσεις, συνακόλουθα δε και για τις 

συμβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ. 

Ακολούθως, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις ΤΑΙΠΕΔ - COSCO σχετικά 

την έκβαση των  υποχρεωτικών επενδύσεων που δεν ολοκληρώθηκαν «λόγω εξωγενών 

παραγόντων». 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει στη συνέχεια ότι κατόπιν ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των ανωτέρω αντισυμβαλλομένων μερών επήλθε συμφωνία ως προς την τροποποίηση των 

ανωτέρω συμβάσεων, η οποία αποτυπώθηκε στα δύο σχέδια τροποποίησης των ΣΑΜ και ΣΜ, ενώ 

αντίστοιχα έχει υποβληθεί, με το 94811/ΕΞ/2021/29.7.2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σχέδιο τροποποίησης της Σύμβασης 

Παραχώρησης (ΣΠ), το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου στο πλαίσιο της παρούσας 

διαδικασίας, προβλέπει, μεταξύ άλλων: 

ί) την επιμήκυνση της «Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου» για την υλοποίηση των «Πρώτων 

Υποχρεωτικών Επενδύσεων», από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη από την έναρξη ισχύος της ΣΠ, με 

παροχή δυνατότητας επιπλέον επιμήκυνσης πέντε (5) ακόμα ετών (άρθρο 7 παρ. 2 της ΣΠ), εφόσον 

συντρέξει κάποιο «Γεγονός Αναστολής», έννοια που εισάγεται το πρώτον στη ΣΠ με το νέο 

Παράρτημα 7.2α αυτής, 

ii) τη θέσπιση επιπλέον αρμοδιοτήτων του «Ανεξάρτητου Μηχανικού» (σύνταξη τριμηνιαίας 

έκθεσης κλπ.), ως οργάνου παρακολούθησης εκτέλεσης των συμφωνηθεισών επενδύσεων και 

καταγραφής των «Γεγονότων Αναστολής» (άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ’ της ΣΠ) , 

iii) τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας φιλικής διευθέτησης τυχόν διαφωνιών μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων σε σχέση με την επέλευση ή μη «Γεγονότος Αναστολής» και της διάρκειας 

αυτού (άρθρο 7 παρ. 2 περ. δ’ και ε’ της ΣΠ), 

iv) την παράταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δε θα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

από τρία (3) σε έξι (έτη), σε αντιστοιχία με την επιμήκυνση της «Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου» 

(άρθρο 16 παρ. 4 της ΣΠ). 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις της ΣΠ, ιδίως, δε, η συμφωνία για την παράταση του 

χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων και, συνεπώς, άρσης 

των αναβλητικών αιρέσεων πώλησης και μεταβίβασης του υπολοίπου 16% των μετοχών της ΟΛΠ 

ΑΕ στην COSCO, κατέστησαν σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναγκαία την αναπροσαρμογή 

της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και του Σχεδίου Μετόχων (ΣΜ), με την εισαγωγή 

των κάτωθι τροποποιήσεων σε σχέση με τις αρχικές συμβάσεις: 
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i) απαλοιφή της αναβλητικής αίρεσης μεταβίβασης του υπολοίπου 16% των μετοχών και, ως εκ 

τούτου, πρόβλεψη για άμεση μεταβίβαση των μετοχών αυτών στην COSCO έναντι του 

συμφωνηθέντος τιμήματος (εκ 88.000.000,00 ευρώ), υπό τη διαλυτική (πλέον) αίρεση μη 

πραγματοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν για την ΟΛΠ ΑΕ από τη ΣΠ, με παράλληλη 

θέση των μετοχών σε φύλαξη, αμέσως μετά τη μεταβίβαση (άρθρο 4 και νέο Παράρτημα 16 της 

τροποποιημένης ΣΑΜ), 

ii) ορισμός διαδικαστικών προϋποθέσεων για την επιστροφή του συμφωνηθέντος τιμήματος σε 

περίπτωση πλήρωσης της ως άνω διαλυτικής αίρεσης (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, 

αναστροφή της πώλησης – άρθρο 4.4 της τροποποιημένης ΣΑΜ), 

iii) δέσμευση των μερών ότι οι όροι της ΣΠ περί ρητρών αποζημίωσης σε περίπτωση μη 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΛΠ ΑΕ, της οποίας το 67% των μετοχών θα 

κατέχει μετά την υπογραφή της υποβληθείσας τροποποιημένης ΣΑΜ η COSCO, εξακολουθούν να 

ισχύουν (άρθρο 20.1 της τροποποιημένης ΣΑΜ), 

iv) έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής «ορθής εκτέλεσης» υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ, ύψους στο 1/3 του 

ανεκτέλεστου μέρους των πρώτων υποχρεωτικών επενδύσεων (άρθρο 20.2 σε συνδυασμό με το 

Παράρτημα 18 της τροποποιημένης ΣΑΜ, στο οποίο το ύψος των ανεκτέλεστων επενδύσεων -κατά 

το μέρος της συμμετοχής της ΟΛΠ ΑΕ- εκτιμάται σε 87.000.000,00 ευρώ και, συνακόλουθα, 

εγγυητικής επιστολής 29.000.000,00 ευρώ), 

v) στην περίπτωση που οι συμφωνηθείσες υποχρεωτικές επενδύσεις (Παράρτημα 7.2 της ΣΠ) δεν 

ολοκληρωθούν μέχρι την παραταθείσα, ως άνω λήξη της πρώτης επενδυτικής περιόδου, λόγω 

περιστάσεων που δεν «αποδίδονται στην αποκλειστική ή κυρίαρχη υπαιτιότητα» της COSCO, η 

προμνησθείσα εγγύηση ορθής εκτέλεσης της ΣΑΜ επιστρέφεται και εκδίδεται νέα εγγυητική 

επιστολή διαθέσιμη σε ποσό που θα ισούται με το ποσό των ανεκτέλεστων επενδύσεων τη χρονική 

εκείνη στιγμή («εγγύηση ορθής εκτέλεσης αντικατάστασης»), η οποία καταπίπτει υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ 

σε περίπτωση υπαιτιότητας της COSCO και μπορεί να εκχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ αποκλειστικά στο 

Ελληνικό Δημόσιο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ (άρθρο 20.3 της τροποποιημένης 

ΣΑΜ) και 

vi) μείωση του δικαιώματος απευθείας διορισμού μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ 

από το ΤΑΙΠΕΔ, από 3 μέλη σε 1 μέλος, λόγω της άμεσης αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της 

εταιρείας – από 51% στο 67% μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών- 

(άρθρο 3.3 της αρχικής ΣΜ), με προσθήκη, ωστόσο, επιπλέον όρων, υπό τους οποίους το 

διορισμένο από το ΤΑΙΠΕΔ μέλος του ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ θα έχει αποφασιστική ψήφο (πρόσθετοι όροι 

v – viii στο Παράρτημα Α’ με τίτλο «Εξαιρούμενοι Όροι» της τροποποιημένης ΣΜ). 
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Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Στις 25-11-2020 εστάλη στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 

2345/25-11-2020 ηλεκτρονική επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου 

Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, κ. Δ.Π. Μπακόπουλου, μετά συνημμένου του υπ’ αριθμόν 

15/25-11-2020 εγγράφου υπό τον τίτλο «Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος 

καταγγέλλει σκάνδαλο σε εξέλιξη: Η COSCO ZHTA TH METABIBAΣΗ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 

Ο.Λ.Π. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». 

Στις 09-03-2021 εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 509/09-03-2021 ηλεκτρονική 

επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, κ. 

Δ.Π.Μπακόπουλου, μετά έξι (6) συνημμένων εγγράφων:  

 

a) Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 25/08-03-2020 επιστολή του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας 

Λιμενικού Συστήματος με θέμα «Αίτημα διεξαγωγής ελέγχου στην ΟΛΠ ΑΕ αναφορικά 

με πιθανή παραβίαση του Ν. 3556/2007». 

b) Την υπ’ αριθμόν 15/25-11-2020 επιστολή του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού 

Συστήματος υπό τον τίτλο «Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος 

καταγγέλλει σκάνδαλο σε εξέλιξη: Η COSCO ZHTA TH METABIBAΣΗ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». 

c) Την από 26-09-2020 εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 01-01-2020 έως 

30-06-2019 της ΟΛΠ ΑΕ. 

d) Την από 29-09-2020 εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 01-01-2020 έως 

30-06-2020 της ΟΛΠ ΑΕ. 

e) Την από 20-02-2020 ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για το έτος 2019 της ΟΛΠ ΑΕ. 

f) Την από 22-02-2021 ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για το έτος 2019 της ΟΛΠ ΑΕ. 

 

Στις 24/03/2021 εστάλη η με αριθμό πρωτ. 625/24-03-2021 επιστολή της ΡΑΛ προς τον κ. Υπουργό 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, κοινοποιούμενη προς τον κ. Γενικό 

Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Ευάγγελο 

Κυριαζόπουλο, με θέμα: Διαβιβαστική επιστολή παραπομπής υποθέσεως με θέμα «Αίτημα της 

COSCO για μεταβίβαση του 16% των μετοχών της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και υλοποίηση Υποχρεωτικών 

Επενδύσεων».  

Η Αρχή αιτήθηκε για την αποστολή αιτήματος εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας προκειμένου 

να λάβει χώρα αναζήτηση από την Αρχή περί εξουσίας ή αρμοδιότητας παρακολούθησης, 

εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης 
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Παραχώρησης, δυνάμει των αρ. 112 παρ. 2 περ. στ και 132 παρ. 1 περ β του Ν. 4389/2016, ως 

ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4771/2021. 

Την 25/02/2022 εστάλη η με αρ. πρωτ. 3000.0/14073/2022/25-02-2022 επιστολή του Υπουργείου  

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τη ΡΑΛ με θέμα «Υποβολή εισηγήσεων προς το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», με την οποία αιτήθηκε για την υποβολή προς το 

Υπουργείο  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισηγήσεως εκ μέρους της Αρχής, δυνάμει των αρ. 

108-126 του ν.4389/2016 (Α’94) και ιδίως των διατάξεων του αρ. 112, παρ. 2, και 132 του ίδιου ως 

άνω νόμου, ως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του ν.4770/2021 (Α’15), σχετικά με το «Αίτημα της 

COSCO για μεταβίβαση του 16% των μετοχών της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την υλοποίηση Υποχρεωτικών 

Επενδύσεων». 

 

Δ. Υπαγωγή 

Με βάση τα παραπάνω το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι οι επίμαχες τροποποιήσεις δεν τυγχάνουν 

«ουσιώδεις», ώστε να υποκρύπτεται μη επιτρεπόμενη σύναψη νέων συμβάσεων μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων. Ειδικότερα, η επιμήκυνση του χρόνου της πρώτης επενδυτικής περιόδου και 

η συνακόλουθη απαλλαγή από τις αναβλητικές αιρέσεις απόκτησης του 16% της ΟΛΠ ΑΕ, δεν 

μεταβάλλει ουσιωδώς το κύριο αντικείμενο της συμφωνίας, ενώ επιπλέον, δεν επιφέρει μεταβολή 

του οικονομικού αντικειμένου των ήδη υπογραφεισών συμβάσεων, ούτε επεκτείνει ανεπίτρεπτα 

το φυσικό αντικείμενο των αρχικών συμβάσεων, καθόσον οι όροι που τροποποιούνται είχαν 

προβλεφθεί στις αρχικές συμβάσεις. 

Αντιθέτως, οι τροποποιήσεις σχετίζονται προεχόντως με την καθυστέρηση στην εκτέλεση 

συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΛΠ ΑΕ, χωρίς αποκλειστική, όπως αμοιβαία συμφωνήθηκε, 

υπαιτιότητά της. Εξάλλου, με τις υπό έλεγχο τροποποιήσεις, δεν προκύπτει βούληση των 

συμβαλλόμενων μερών για επαναδιαπραγμάτευση ουσιωδών όρων των τροποποιούμενων 

συμβάσεων με στόχο τη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά εισάγονται τροποποιήσεις 

που άπτονται ζητημάτων εκτέλεσης αυτών. 

Ούτε άλλωστε αποκτά ο αγοραστής των μετοχών πλεονεκτήματα που ανατρέπουν δραματικά την 

οικονομική ισορροπία της σύμβασης, αφού η παροχή σε αυτόν της δυνατότητας να αποκτήσει 

άμεσα το υπόλοιπο 16% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ, αφενός μεν είχε αρχικώς προβλεφθεί για το 

χρονικό σημείο που τελικώς θα λάβει χώρα, αφετέρου δε η άρση των αναβλητικών αιρέσεων 

αντισταθμίζεται μέσω των δικλείδων που προαναφέρθηκαν, ιδίως δε με τη θέσπιση διαλυτικής 

αίρεσης επί αθέτησης των συμφωνηθέντων, αναστροφής της πώλησης και μεταβίβασης των 

μετοχών, με τη ρητή συμφωνία των μερών περί διατήρησης των ρητρών αποζημίωσης εκ της ΣΠ 
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και κατάθεσης δύο επιπλέον (πέραν της ήδη κατατεθείσας στο πλαίσιο της ΣΠ) εγγυητικών 

επιστολών. 

Επιπλέον, η μείωση του αριθμού των μελών του ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ που ορίζονται από το ΤΑΙΠΕΔ από 

τρία (3) σε ένα (1), αντισταθμίζεται με τη διεύρυνση των δικαιωμάτων αρνησικυρίας που αυτό θα 

διαθέτει από τον χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των μετοχών. 

Συνεπώς, οι επίμαχες τροποποιήσεις των ΣΑΜ και ΣΜ παρίστανται σύμφωνες με τις αρχές που 

προεκτέθηκαν, αφού δεν προκύπτει ότι εισάγουν όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της 

αρχικής διαδικασίας σύναψης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από 

αυτούς που επελέγησαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλων  προσφορών από εκείνες που 

προκρίθηκαν αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης των 

εν λόγω συμβάσεων. 

Επειδή, πέραν των ανωτέρω, σε κάθε δε περίπτωση οι τροποποιήσεις της ΣΠ έχουν κυρωθεί με το 

Άρθρο 1 του Ν 4838/2021 και συνεπώς έχουν την ισχύ τυπικού Νόμου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία ομόφωνα 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Εφόσον κρίθηκε ότι οι τροποποιήσεις της από 22.9.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης της από 

24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4838/2021, δεν τυγχάνουν 

«ουσιώδεις», ώστε να υποκρύπτεται μη επιτρεπόμενη σύναψη νέων συμβάσεων μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων, τότε νομίμως έλαβαν χώρα και έγινε δεκτό το αίτημα της COSCO για 

μεταβίβαση του 16% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), με βάση τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην ανωτέρω τροποποιητική Σύμβαση. 

   Ο Πρόεδρος της 

    Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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