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ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟΦΑΗ 82/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 43η
ΘΕΜΑ 7ο: Απόψεισ τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων επί του ςχεδίου φμβαςησ Παροχήσ Τπηρεςιϊν
Ανεξαρτήτου Μηχανικοφ για την επίβλεψη των Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων τησ φμβαςησ
Παραχϊρηςησ μεταξφ του Ελληνικοφ Δημοςίου και τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ
Α.Ε.

Τθν 20θ Δεκεμβρίου 2018, θμζρα Ρζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 43θ Συνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ .Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Ρειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ Ραναγιϊτθ
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων
τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ.
ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Ραναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Τορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Ραναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Γρίνοσ Σπυρίδων
8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Ρρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
Βελουδογιάννθ Ελζνθ

Μζλοσ

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.Σ. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα
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Στθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Ρρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά
ςτθν επιςτολι του κ. Ρροζδρου του Δ.Σ. και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (με αρ. πρωτ. ΑΛ
1223/03.12.18), με το οποίο τζκθκε υπ’ όψιν τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων
(εφεξισ: .Α.Λ.) το ςχζδιο κειμζνου τιτλοφοροφμενο ωσ «Σφμβαςθ Ραροχισ
Υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ» (εφεξισ: Σφμβαςθ ΑΜ) για τθν επίβλεψθ των
Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων (εφεξισ: Υ.Ε.) τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του
Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ
και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 Σφμβαςθσ
Ραραχϊρθςθσ (εφεξισ: ΣΡ) μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ) και τθσ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ ανωτζρω επιςτολισ, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και Διευκφνων
Σφμβουλοσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αιτικθκε για τισ επί του προαναφερκζντοσ κειμζνου
παρατθριςεισ Αρχισ (.Α.Λ.), ςτο πλαίςιο τθσ εποπτικισ και γνωμοδοτικισ
αρμοδιότθτάσ τθσ ςε Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ, προκειμζνου να προςυπογραφεί
από τα τρία μζρθ.
Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο ειςθγθτι κ. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει
ςυνοπτικά τθν από 18.12.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα
τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι
ςυηιτθςθ.
Η υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του νόμου
και τθν Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ
1. ΙΣΟΡΙΚΟ
Το παρόν ιςτορικό ςυνετάχκθ κατόπιν αναηθτιςεωσ των διακεςίμων, ςχετικϊν με
το κζμα, εγγράφων από το αρχείο τθσ Υπθρεςίασ μασ.
1) Στισ 30/11/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 1223/03.12.18) εςτάλθ ςτθ .Α.Λ. θ ωσ άνω,
υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 10019/30.11.18, επιςτολι, μετά του ςυνθμμζνου ςε αυτιν
ςχεδίου Σφμβαςθσ ΑΜ, του Ρροζδρου του Δ.Σ. και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου
τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
2) Στισ 06/12/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 555/06.12.18) εςτάλθ επιςτολι του
Ρροζδρου τθσ ΑΛ προσ τουσ, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, κ.κ. Υπουργοφσ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και Οικονομικϊν, με τθν οποία διεβιβάςκθ
θ προαναφερκείςα επιςτολι μετά του ςυνθμμζνου ςε αυτι ςχεδίου Σφμβαςθσ
ΑΜ και γνωρίηεται ότι το εν λόγω κζμα εξεταςκεί ςτο προςεχζσ Διοικθτικό
Συμβοφλιο τθσ .Α.Λ.
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3) Στισ 11/12/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 561/11.12.18), εςτάλθ επιςτολι του
Ρροζδρου τθσ ΑΛ προσ τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. και Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε με τθν οποία πραγματοποιείται ενθμζρωςθ για τθν διαβίβαςθ του εν
λόγω αιτιματοσ ςτουσ κ.κ. Υπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και
Οικονομικϊν, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, κακϊσ και ότι το εν κζματι αίτθμα κα
εξεταςκεί ςτο επόμενο Δ.Σ. τθσ .Α.Λ.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ τα Άρκρα 113 και 132.
2) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2015/1794 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) Άρκρο 15.
3) O Ν.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και
κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςθσ
Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ
Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 39).
4) Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’45), όπωσ ιςχφει.
5) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28)όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
6) Η απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ.
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
7) Η απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ.
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).

3. Τπαγωγή - Αιτιολογικό

Κεφάλαια υπαγωγήσ - αιτιολογικοφ
Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων
Β. Νομικό Πλαίςιο – Διατάξεισ τησ Π
Ι.

Προοίμιο τησ Π

ΙΙ. Άρθρο 27 τησ Π
III. Οριςμοί και Ερμηνεία τησ Π
Γ.

Παρατηρήςεισ και Προτάςεισ επί του ςχεδίου τησ φμβαςησ ΑΜ
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Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων
Σφμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να
λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων
και διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν
τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ
και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των
υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και
ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ
Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ,…» και ςφμφωνα με το Άρκρο 113
του Ν.4389/2016 «…2. θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για:… …ε) τθν άςκθςθ των
ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από υμβάςεισ
Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του».
Ομοίωσ με το Άρκρο 132 του ιδίου Νόμου «…1. ε περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ
το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του
παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα δεν ρυκμίηονται από άλλθ
ειδικότερθ διάταξθ, αυτι επιλφεται ωσ εξισ:… …β) Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν
κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του παρόντοσ
νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ,
εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ
φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ
επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.».
Η κατ’ Άρκρον 27 τθσ ΣΡ διαδικαςία διοριςμοφ και ςφναψθσ Σφμβαςθσ
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, αντικατάςταςθσ ι/και καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, του
ΑΜ από τα Μζρθ υπαγορεφεται από τθν ΣΡ και κατά ςυνζπεια ςφμφωνα με τισ
ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ .Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και να
λάβει απόφαςθ επί του εν κζματι ηθτιματοσ. Συνεπϊσ, παραδεκτϊσ ιχκθ προσ
ςυηιτθςθ και εξετάηεται το εν κζματι κείμενο ενϊπιον τθσ .Α.Λ.

Β. Νομικό Πλαίςιο – Διατάξεισ τησ Π
Ι.

Προοίμιο τησ Π

ΣΥΜΒΑΣΗ με θμερομθνία 2θ Φεβρουαρίου 2017
ΜΕΗ:
1. Το Ελλθνικό Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο από τον Υπουργό Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και τον Υπουργό Οικονομικϊν,
εφεξισ καλοφμενο το Ελλθνικό Δθμόςιο· και
2. Η Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Ανϊνυμθ Εταιρία, θ οποία είναι
εγγεγραμμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αρικμό 058231004000 και
εκπροςωπείται από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κφριο… …δυνάμει τθσ από 30 θσ
Ιανουαρίου 2018 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτισ,
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εφεξισ καλοφμενθ ΟΛΘ
το Ελλθνικό Δθμόςιο και ο ΟΛΘ αποκαλοφνται από κοινοφ τα Μζρθ και ζκαςτο το
Μζροσ.
ΙΙ. Άρθρο 27 τησ Π
27. ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
27.1 Οι διατάξεισ του παρόντοσ Άρκρου 27 κα ιςχφουν για τον Αρχικό Ανεξάρτθτο
Μθχανικό και τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό Απόδοςθσ (ζκαςτοσ και ξεχωριςτά ο
Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ).
27.2 Τα Μζρθ κα διορίςουν:
(α) ζναν ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων τεχνικϊν
ςυμβουλευτικϊν κακθκόντων και λειτουργιϊν και για τθν παροχι υποςτιριξθσ ςε
ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ των Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων, κατά τα προβλεπόμενα
λεπτομερζςτερα ςτο Άρκρο 7 (ο Αρχικόσ Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ), και
(β) ζναν ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων τεχνικϊν
ςυμβουλευτικϊν κακθκόντων και λειτουργιϊν και για τθν παροχι υποςτιριξθσ ςε
ςχζςθ με τθν Απόδοςθ, κατά τα προβλεπόμενα λεπτομερζςτερα ςτο Άρκρο 26 (ο
Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ Απόδοςθσ).
27.3 Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ, ο Αρχικόσ
Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ κα επιλεγεί:
(α)
μζςω
κατάλλθλα
δθμοςιοποιθκείςασ
διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ,
διενεργοφμενθσ από τον ΟΛΘ ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Ανάκεςθσ
Υπεργολαβικϊν Συμβάςεων και Υποπαραχωριςεων· και
(β) μεταξφ υποψθφίων οι οποίοι:
(i) ζχουν επαρκι και κατάλλθλθ εμπειρία και εξοικείωςθ με ζργα και παραχωριςεισ
ανάλογου μεγζκουσ και κλίμακασ ςτον τομζα των λιμενικϊν/καλάςςιων ζργων, και
(ii) ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα προςόντα που προβλζπονται από το ΡΑΑΤΗΜΑ
27.3.
27.4 Ο Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ Απόδοςθσ κα επιλεγεί το ταχφτερο δυνατό πριν από
τθν Αρχικι Επικεϊρθςθ και για τθν εν λόγω επιλογι κα εφαρμόηεται το Άρκρο 27.3.
27.5 Ζνα Μζροσ δικαιοφται να αντιταχκεί ςτον διοριςμό Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ
μόνο για τον λόγο ότι ο διοριςμόσ αυτόσ δεν πλθροί τα κριτιρια του Άρκρου 27.3.
27.6 Ο ΟΛΘ κα ςυνάψει ςφμβαςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν με τον Ανεξάρτθτο
Μθχανικό (θ Σφμβαςθ Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ), οι όροι τθσ οποίασ κα
ανταποκρίνονται ςτισ ευκφνεσ και τα δικαιϊματα του Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. Η Σφμβαςθ Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ κα
προςυπογράφεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο και κα προβλζπει ειδικά υποχρζωςθ
επιμζλειασ και πίςτθσ επ’ ωφελεία τόςο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου όςο και του ΟΛΘ.
Τον ΟΛΘ κα βαρφνει θ καταβολι των αμοιβϊν και άλλων εξόδων και δαπανϊν του
Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ, ενϊ το Ελλθνικό Δθμόςιο δεν κα φζρει καμία ευκφνθ για
τισ εν λόγω αμοιβζσ, δαπάνεσ και ζξοδα. Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ Ανεξάρτθτου
Μθχανικοφ δεν κα υπερβαίνει τισ απαιτιςεισ τθσ αποςτολισ του.
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27.7 Ο Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ μπορεί να αντικαταςτακεί και θ Σφμβαςθ
Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ μπορεί να καταγγελκεί ι να τροποποιθκεί μόνο:
(α) με τθ γραπτι ςυναίνεςθ των Μερϊν,
(β) για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ κατόπιν αιτιματοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι
(γ) ςε περίπτωςθ που ο Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ πάψει να πλθροί τα κριτιρια που
προςδιορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 27.3.
27.8 Ο Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ:
(α) κα εξετάηει κάκε προςχζδιο Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ
Διαχείριςθσ και προςχζδιο ΣΑΛ και κάκε προςχζδιο Ρρογράμματοσ Υποχρεωτικϊν
Επενδφςεων και κα προτείνει αλλαγζσ, όπου αρμόηει, ςχετικά με τα ακόλουκα:
(i) εάν το Σχζδιο Οριςτικισ Μελζτθσ, που κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν
Εγκρίνουςα Αρχι, είναι πλιρεσ και ςτθν τελικι μορφι του,
(ii) τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Σχεδίου Οριςτικισ Μελζτθσ με το
εγκεκριμζνο Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ του ΟΛΘ και το
Σχζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα (αλλά με τθν επιφφλαξθ του Άρκρου 6.2), τουσ
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και τα Ρρότυπα Σχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ
δεόντωσ υπόψθ το Άρκρο 6.5(γ),
(iii) ςτον βακμό που το Σχζδιο Οριςτικισ Μελζτθσ αναφζρεται ςε Ρρϊτθ
Υποχρεωτικι Επζνδυςθ Ρροτεραιότθτασ Ι, επιβεβαίωςθ ότι ο ςυναφισ
προχπολογιςμόσ καταςκευισ δεν είναι χαμθλότεροσ από το αντίςτοιχο Κόςτοσ
Αναφοράσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2,
(β) κα επιβλζπει τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ και τισ Δεφτερεσ
Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ που κα αναλθφκοφν ςφμφωνα με το Άρκρο 7,
ανεξάρτθτα από τθ χρονικι ςτιγμι που κα απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςι τουσ από
τον ΟΛΘ και κα δικαιοφται να διεξάγει ζρευνεσ και να ηθτά τισ πλθροφορίεσ που
κρίνει απαραίτθτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ επίβλεψθσ,
(γ) κα επικεωρεί τα ζργα και κα διαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ με ιςχφοντα πρότυπα,
νόμουσ και χρονοδιαγράμματα και κα προτείνει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ και κα
εκδίδει πιςτοποιθτικά ολοκλιρωςθσ,
(δ) κα παρζχει τθ ςυνδρομι του από κάκε άλλθ τεχνικι άποψθ, όπωσ μπορεί να
ηθτθκεί από τον ΟΛΘ και το Ελλθνικό Δθμόςιο,
(ε) κα καταρτίηει και κα τθρεί πλιρθ και κατάλλθλα αρχεία για όλα τα ανειλθμμζνα
κακικοντα και κα κζτει αυτά ςτθ διάκεςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατόπιν
αιτιματοσ του, και
(ςτ) κα ζχει κάκε άλλο δικαίωμα και υποχρζωςθ που προβλζπεται ρθτά ςτθν
παροφςα Σφμβαςθ ι/και κάκε εφλογα παρεμπίπτον κακικον ι/και κάκε άλλο
κακικον, το οποίο ενδεχομζνωσ προβλεφκεί επιπρόςκετα ςτθ Σφμβαςθ
Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ.
27.9 Πςον αφορά ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ βάςει του Άρκρου
27.8(α)(i), κα ιςχφουν τα ακόλουκα: Το αργότερο εντόσ εξιντα (60) θμερολογιακϊν
θμερϊν από το τζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου, ο Ανεξάρτθτοσ
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Μθχανικόσ κα καταρτίηει και κα παραδίδει διλωςθ (θ Διλωςθ Υποχρεωτικϊν
Επενδφςεων) που κα παρακζτει πλιρεισ και τεκμθριωμζνεσ αποδείξεισ αναφορικά
με:
(α) τισ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτισ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ για τθν οικεία
Επενδυτικι Ρερίοδο, όπωσ προκφπτουν από το εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα τθσ
Επενδυτικισ Ρεριόδου,
(β) τθν κατάςταςθ ολοκλιρωςθσ κάκε Υποχρεωτικισ Επζνδυςθσ, κακϊσ και το
ποςοςτό ολοκλιρωςθσ,
(γ) το Ροςό Ολοκλιρωςθσ και το Ροςό Υςτζρθςθσ για τθν οικεία Επενδυτικι
Ρερίοδο, μαηί με τουσ υπολογιςμοφσ αυτϊν, που προκφπτουν από τα παραπάνω και
ςυνάδουν με τισ διατάξεισ του Άρκρου 7, και
(δ) τισ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ που είναι ακόμα ςε εξζλιξθ, μαηί με εκτίμθςθ
ςχετικά με τον χρόνο ολοκλιρωςισ τουσ.
Η Διλωςθ Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων, κακϊσ και άλλθ ςχετικι πλθροφορία
αναφορικά με τθν υλοποίθςθ των Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων κα προωκοφνται
αμελλθτί ςτο ΤΑΙΡΕΔ. Η Διλωςθ αυτι κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςτο
αντίςτοιχο μζροσ να κακορίηει αν οι Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί
πλιρωσ ι μόνο τμθματικά για τουσ ςκοποφσ του Άρκρου 7 τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ
Ραραχϊρθςθσ και του όρου 17 τθσ ΣΑΜ. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ
μορφι και το περιεχόμενο τθσ Διλωςθσ Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων παρατίκενται
ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 27.9.
ΙΙΙ. Οριςμοί και Ερμηνεία τησ Π
Ελλθνικό Δθμόςιο: ζχει τθν ζννοια που αποδίδεται ςτο Ρροοίμιο (Μζρθ).
Γ.

Παρατηρήςεισ και Προτάςεισ επί του ςχεδίου τησ φμβαςησ ΑΜ

Το νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία Οργανιςμόσ Λιμζνοσ
Θεςςαλονίκθσ, το οποίο ιδρφκθκε με Ν.Δ.2551/1953 (ΦΕΚ Α’ 229), δυνάμει του
ζκτου Άρκρου του Β’ Κεφαλαίου του Ν.2688/1999 μετετράπθ ςε ανϊνυμθ εταιρεία,
τθσ οποίασ το καταςτατικό τζκθκε αρχικά με το όγδοο Άρκρο του ιδίου Νόμου.
Ακολοφκωσ, ο κυρωτικόσ Ν.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018
τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001
φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ “Οργανιςμόσ
Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 39) και θ ΣΡ ζκεςαν το
νεότερο πλαίςιο για τθν λειτουργία και τθν οργάνωςθ τθσ εταιρείασ «Οργανιςμόσ
Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.», αςκοφςα τισ εκ νζου ρυκμιςκείςεσ δραςτθριότθτεσ και
λειτουργίεσ επί του ςυνόλου τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, ωσ ιδιϊτθσ «πάροχοσ
ολοκλθρωμζνων λιμενικϊν υπθρεςιϊν εντόσ του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ».
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Σφμφωνα με το Άρκρο 27.6 τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ (εφεξισ ΣΡ), μεταξφ τθσ
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (εφεξισ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) και του Ανεξαρτιτου
Μθχανικοφ (εφεξισ ΑΜ) πρόκειται να ςυναφκεί Σφμβαςθ ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν (Σφμβαςθ ΑΜ), «…Ο ΟΛΘ κα ςυνάψει ςφμβαςθ ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν με τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό…» θ οποία κα προςυπογραφεί από το
Ελλθνικό Δθμόςιο «Η φμβαςθ Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ κα προςυπογράφεται από
το Ελλθνικό Δθμόςιο και κα προβλζπει ειδικά υποχρζωςθ επιμζλειασ και πίςτθσ επ’
ωφελεία τόςο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου όςο και του ΟΛΘ».
Σφμφωνα με το Κεφάλαιο «Οριςμοί και Ερμθνεία τθσ ΣΡ», ο όροσ «Ελλθνικό
Δθμόςιο» ζχει τθν ζννοια που αποδίδεται ςτο Ρροοίμιο (Μζρθ) και
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 (ΜΕΗ) του Ρροοιμίου τθσ ΣΡ, το Ελλθνικό Δθμόςιο
εκπροςωπείται από τουσ κ.κ. Υπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και
Οικονομικϊν, «1. Σο Ελλθνικό Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο από τον Τπουργό
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και τον Τπουργό Οικονομικϊν, εφεξισ
καλοφμενο το Ελληνικό Δημόσιο…»
Σφμφωνα με το Ρροοίμιο τθσ Σφμβαςθσ ΑΜ, ζχει τεκεί ωσ υπογράφον για το
Ελλθνικό Δθμόςιο ο Ρρόεδροσ τθσ .Α.Λ. «…Ελλθνικό Δθμόςιο, το οποίο
εκπροςωπείται από τθν Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων και για τθν υπογραφι τθσ οποίασ
νομιμοποιείται ο Πρόεδροσ τθσ… …(περαιτζρω το “Ελλθνικό Δθμόςιο”)»
Ζνεκα των ανωτζρω διατυπϊςεων υπάρχει πρόδθλθ αντίφαςθ του γράμματοσ
μεταξφ του Ρροοιμίου του ςχεδίου τθσ Σφμβαςθσ ΑΜ και των προαναφερκζντων
διατάξεων τθσ ΣΡ, κακόςον θ εν λόγω Σφμβαςθ είναι τριμερισ και
προςυπογράφεται από πλευράσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τουσ κ.κ. ΥΝΑΝΡ και
ΥΡΟΙΚ.
Ωσ εκ τοφτου:
*………………………………………………………………………………………………………………………………...+

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
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Τθν εξουςιοδότθςθ του Ρροζδρου τθσ Αρχισ για τθν αποςτολι των Ραρατθριςεων
και Ρροτάςεων τθσ Αρχισ προσ τουσ κ.κ. Υπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ και Οικονομικϊν.
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ .Α.Λ.

Ραναγιϊτθσ – Ιάςων
Αγγελόπουλοσ

