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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 6/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 40η
ΘΕΜΑ 6ο: Περί άρςεωσ αςαφείασ διατάξεων τησ υμβάςεωσ Παραχϊρηςησ μεταξφ του
Ελληνικοφ Δημοςίου και τησ «Οργανιςμόσ Λιμζνα Θεςςαλονίκησ Α.Ε.» και του
Παραρτήματοσ αυτήσ.

Σθν 5θ Οκτωβρίου 2018, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 14:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 40θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Γρίνοσ πυρίδων
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά τθν
αυτεπαγγζλτωσ διαπιςτωκείςα αςάφεια ωσ προσ τθν προκεςμία για τθν ζκδοςθ των Κανονιςμϊν
Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων, ςφμφωνα με τθν διάταξθ 12.2 και
τθν αντίςτοιχθ προβλεπόμενθ ποινικι ριτρα για τθν μθ τιρθςι τθσ ςτο Παράρτθμα 16.2 τθσ
φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ
Α.Ε.», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και κωδικοποιικθκε με τον κυρωτικό νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ Α’
39). Ακολοφκωσ, αναπτφςςει τθν από 3θσ Οκτωβρίου 2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ,
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν
ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν
Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ
τα πλαίςια τθσ άςκθςθσ εκ μζρουσ τθσ Αρχισ τθσ εποπτικισ και γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτάσ τθσ,
αυτεπαγγζλτωσ διαπιςτϊκθκε ότι, ςτθν φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, ζχει εμφιλοχωριςει αςάφεια ωσ
προσ τθν προκεςμία για τθν ζκδοςθ των Κανονιςμϊν Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και
Τποπαραχωριςεων, όπωσ αυτι τίκεται από τθν διάταξθ 12.2 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ και
τθν προβλεπόμενθ ποινικι ριτρα για τθν μθ τιρθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ ςτο Παράρτθμα 16.2.
Η ανωτζρω αςάφεια προκφπτει από τθν χριςθ διαφορετικϊν όρων μεταξφ των δφο κειμζνων, τθν
κζςπιςθ διαφορετικϊν προκεςμιϊν, και τισ τυχόν επαγόμενεσ ζννομεσ ςυνζπειεσ από τθν τιρθςι
τουσ, επομζνωσ, απαιτείται ερμθνεία των ανωτζρω διατάξεων υπό το πρίςμα τθσ υμβάςεωσ
Παραχϊρθςθσ και του Αςτικοφ Κϊδικα. Για τθν ερμθνεία ζχουν λθφκεί υπ’ όψιν, μεταξφ άλλων, θ
διατθροφμενθ υπερζχουςα κζςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ζναντι τθσ Π, και το εξαιρετικό
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι θ παραχϊρθςθ τθσ ολικισ εκμετάλλευςθσ λιμζνα, ο οποίοσ
αποτελεί ςτοιχείο τθσ δθμόςιασ κτιςθσ, κοινόχρθςτοσ χϊροσ και μοναδικι πλουτοπαραγωγικι
πθγι, εκ τθσ γεωγραφικισ κζςεωσ του και τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ.
Νομικό και Νομολογιακό Πλαίςιο
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 112 και 113, όπωσ ιςχφει.
2) Ο Ν. 4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) άρκρο 15,
3) O N. 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. 2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ
Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ.» (ΦΕΚ Α 40).
5) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
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7) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018)
Α. Αρμοδιότητα
φμφωνα 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,…», ςφμφωνα με το Άρκρο 113 του
Ν.4389/2016 «…2. θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για:… β) τθ ςφνταξθ και υποβολι προσ κάκε
ςυναρμόδιο Τπουργείο ι Ανεξάρτθτθ Αρχι ειςθγιςεων για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, …ε) τθν
άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από υμβάςεισ
Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του» και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του ιδίου
άρκρου «Η τροποποίθςθ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ υπόκειται ςτουσ ουςιαςτικοφσ και
διαδικαςτικοφσ κανόνεσ που ρυκμίηουν τθ ςφναψι τθσ.».
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 γνωμοδότθςθ τθσ Αρχισ για τθν ερμθνεία διατάξεων τθσ Π εμπίπτει ςτο πεδίο αρμοδιότθτασ
τθσ Αρχισ, και υπαγορεφεται από τθ μζριμνα για τθν ομαλι εκτζλεςθ των διατάξεων τθσ Π.
Επιπλζον, θ ερμθνεία τοφτθ δεν αποτελεί τροποποίθςθ τθσ Π, αλλά κακοδθγεί τα Μζρθ και
αποτελεί εργαλείο διαχείριςθσ τθσ Π. υνεπϊσ, παραδεκτϊσ ιχκθ προσ ςυηιτθςθ και εξετάςτθκε
θ εν κζματι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ..
Β. Διαπίςτωςη Αςάφειασ ςτην Π ΟΛΘ
Σο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία Οργανιςμόσ Λιμζνα 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 νόμοσ και θ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ
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».
υνεπϊσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12.2 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, «Εντόσ εκατόν ογδόντα (180)
θμερϊν από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ, ο ΟΛΘ κα υιοκετιςει με απόφαςθ του αρμόδιου
διοικθτικοφ οργάνου του και κα δθμοςιεφςει ςειρά δεςμευτικϊν εταιρικϊν κανονιςμϊν (οι
Κανονιςμοί Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων), που κα ιςχφουν για
τισ Τπεργολαβίεσ, τουσ Τπεργολάβουσ, τισ Τποπαραχωριςεισ (πλθν των Τποπαραχωριςεων
Ήςςονοσ θμαςίασ) και τουσ Τποπαραχωρθςιοφχουσ του ΟΛΘ,…» «Οι Κανονιςμοί Ανάκεςθσ
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Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων κα περιλαμβάνουν τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ
για τθ δθμοπράτθςθ Τπεργολαβιϊν και Τποπαραχωριςεων, τθν επιλογι Τπεργολάβων και
Τποπαραχωρθςιοφχων κακϊσ και οποιαδιποτε ςυναφι ηθτιματα. Ο ΟΛΘ κα διαςφαλίηει ότι οι
Κανονιςμοί Ανάκεςθσ Τπεργολαβικϊν υμβάςεων και Τποπαραχωριςεων: (α) παρακζτουν
διαφανείσ και εφλθπτουσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ, που ςυνάδουν με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ,
τθσ αναλογικότθτασ, τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, (β) παρακζτουν εφλογουσ και
βαςιςμζνουσ ςτθν αγορά όρουσ και κριτιρια για τθ διάκριςθ μεταξφ διαφορετικϊν διαδικαςιϊν
δθμοπράτθςθσ και επιλογισ, κακϊσ και για τον κακοριςμό των διαδικαςιϊν που αναμζνεται να
ιςχφουν για ςυγκεκριμζνο τφπο Τπεργολαβίασ ι Τποπαραχϊρθςθσ, (γ) δθμοςιεφονται χωρίσ
υπαίτια κακυςτζρθςθ ςτθν τρζχουςα εκδοχι τουσ και παραμζνουν διακζςιμοι μετά από τθ
δθμοςίευςθ για επιςκόπθςθ από υφιςτάμενουσ και εν δυνάμει Τπεργολάβουσ (θ δθμοςίευςθ
ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα του ΟΛΘ, ςε περίοπτθ, ευχερϊσ αναγνωρίςιμθ και προςβάςιμθ κζςθ κα
κεωρείται ότι εκπλθρϊνει τον εν λόγω ςκοπό), (δ) προβλζπουν τον αυτοδίκαιο αποκλειςμό κάκε
προςϊπου που είναι υποψιφιοσ Τπεργολάβοσ ι/και υποψιφιοσ Τποπαραχωρθςιοφχοσ ι μζλοσ
κοινοπραξίασ ι κοινοπραξία που είναι υποψιφιοσ Τπεργολάβοσ ι/και υποψιφιοσ
Τποπαραχωρθςιοφχοσ, εάν μία ι περιςςότερεσ από τισ περιςτάςεισ ι κριτιρια που
απαρικμοφνται ςτο Μζροσ Ι (Κριτιρια Αποκλειςμοφ) του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 12.2 (Τποχρεωτικζσ
Αρχζσ για Τπεργολάβουσ & Τποπαραχωρθςιοφχουσ) ςυντρζχουν ςτο εν λόγω πρόςωπο, (ε)
περιλαμβάνουν διατάξεισ που επιτρζπουν ςτθν ΟΛΘ τον ζλεγχο, τθν αξιολόγθςθ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των προςϊπων που είναι υποψιφιοι αντιςυμβαλλόμενοι
ι/και των αντιςυμβαλλομζνων του ΟΛΘ, ςτο πλαίςιο Τπεργολαβιϊν ι/και Τποπαραχωριςεων, με
τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο πλαίςιο των διεκνϊν περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν και
εργατικϊν ςυμβάςεων που απαρικμοφνται ςτο Μζροσ ΙΙ (Πεδία Διαρκοφσ Εποπτείασ) του
Παραρτιματοσ 12.2 (Τποχρεωτικζσ Αρχζσ για Τπεργολάβουσ & Τποπαραχωρθςιοφχουσ) και του
παρζχουν τθν δυνατότθτα, ενδεχομζνωσ, να επιβάλλει κυρϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου
ενδεικτικά (κατά περίπτωςθ) και του αποκλειςμοφ των υποψθφίων οικονομικϊν φορζων ι/και τθ
λφςθ τθσ Τπεργολαβίασ ι/και τθσ Τποπαραχϊρθςθσ, και (ςτ) εφαρμόηονται ςτθν πράξθ με
ςυνζπεια».
Παράλλθλα, ςτισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ για μθ τεχνικζσ παραβάςεισ, ςτθν παράγραφο 4
του Παραρτιματοσ 16.2, τίκεται ωσ παράβαςθ θ «Μθ ζκδοςθ από τον ΟΛΘ των Κανονιςμϊν
Τπεργολαβιϊν και Τποπαραχωριςεων το αργότερο ζωσ και 90 θμζρεσ από τθν Ημερομθνία
Ζναρξθσ Ιςχφοσ», θ οποία επιφζρει επιφζρει ποινικι ριτρα Μζςθσ βαρφτθτασ, με εβδομαδιαία
περίοδο κλιμάκωςθσ.
Από τθν αντιπαραβολι των ανωτζρω διατάξεων, προκφπτει ότι θ μεν διάταξθ του πρϊτου
εδαφίου τθσ 12.2 τθσ Π αναφζρεται ςε «ζγκριςη» και «δημοςίευςη» Κανονιςμοφ εντόσ 180
θμερϊν από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ, ςτο Παράρτθμα 16.2 επιφυλάςςεται ποινικι ριτρα
ςε βάροσ τθσ αντιςυμβαλλομζνθσ εταιρείασ ΟΛΘ ΑΕ, για τθν «μη ζκδοςη» του Κανονιςμοφ εντόσ
90 θμερϊν από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ.
φμφωνα με τθν διάταξθ 30.9 τθσ Π, «Σα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ τθσ παροφςασ φμβαςθσ αποτελοφν
τμιμα τθσ και κα ιςχφουν πλιρωσ, όπωσ εάν το περιεχόμενό τουσ είχε τεκεί ςτο κφριο ςϊμα τθσ
παροφςασ φμβαςθσ.». Σο δε άρκρο 30.11 τθσ Π ορίηει ότι «Η παροφςα φμβαςθ και τα
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ αποτελοφν τθν πλιρθ ςφμβαςθ».
Αρχικά, θ προβλεπόμενθ ρφκμιςθ που εμπεριζχεται ςτθν πρόβλεψθ του Παραρτιματοσ 16.2
φαίνεται ότι είναι ειδικότερθ τθσ γενικισ πρόβλεψθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 12.2. Πλθν όμωσ,
το Παράρτθμα 16.2 αποτελεί εξειδίκευςθ τθσ διάταξθσ 16 τθσ Π, και όχι τθσ 12.2 αυτοτελϊσ.
Επομζνωσ, θ εν τζλει προβλεπόμενθ ποινικι ριτρα του Παραρτιματοσ 16.2 ςυμπλθρϊνεται
κανονιςτικά από τθν αντίςτοιχθ διάταξθ τθσ 16 τθσ Π και του 12.2.
4
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υνεπϊσ, θ διάταξθ 12.2 ςε ςχζςθ με τθν 16.2 του Παραρτιματοσ δεν ζχουν μεταξφ τουσ ςχζςθ
γενικό προσ ειδικό, αλλά παραπληρωματική, εφόςον αναφζρονται ςτο ίδιο αντικείμενο, τθν
ζκδοςθ δθλαδι Κανονιςμοφ Τποπαραχωριςεων εντόσ μίασ προκεςμίασ από τθν Ημερομθνία
Ζναρξθσ Ιςχφοσ. Σοφτο ζχει ωσ αποτζλεςμα, ςτο Παράρτθμα 16.2, να προβλζπεται ποινικι ριτρα,
ςτθν οποία υπάρχουν δφο προκεςμίεσ για τθν τιρθςθ τθσ ίδιασ υποχρζωςθσ.
Σζλοσ, για όςα κζματα δεν ζχουν ρυκμιςτεί ειδικότερα από τθ Π, θ τελικι διάταξθ του άρκρου
12 παρ. 4 του κυρωτικοφ Νόμου, ορίηει ότι εφαρμόηεται ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ,
πλθν τθσ ρθτισ εξαίρεςθσ τθσ εφαρμογισ του άρκρου 479 ΑΚ, του οποίου ο κυρωτικόσ νόμοσ
ρθτά αποκλείει.
Γ. Τπαγωγή - Αιτιολογικό
Ωσ γενικισ εφαρμογισ διάταξθ επί των ποινικϊν ρθτρϊν, προβλζπεται το α.16.1 τθσ Π,
ςφμφωνα με τθν οποία «Εάν ο ΟΛΘ παραβεί οποιαδιποτε από τισ υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ
παροφςασ φμβαςθσ (Παράβαςθ), ςτον βακμό που θ εν λόγω Παράβαςθ επιδζχεται
αποκατάςταςη, το Ελλθνικό Δθμόςιο (ενεργϊντασ, όπου αυτό είναι εφικτό, και μζςω του
αρμόδιου Κυβερνθτικοφ Φορζα του ΕΔ) μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ από τον ΟΛΘ να λάβει όλα
τα μζτρα εντόσ τθσ ςφαίρασ επιρροισ του, ϊςτε να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε τζτοια
Παράβαςθ εντόσ εφλογθσ βάςει των ςυνκθκϊν χρονικισ περιόδου, λαμβανομζνων δεόντωσ
υπόψθ τθσ φφςθσ και τθσ ςοβαρότθτασ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ, κακϊσ και του πικανοφ χρόνο που
απαιτείται για ζναν ςυνετό, ικανό και επιμελι φορζα διαχείριςθσ λιμζνα, ϊςτε να αποκαταςτιςει
τθν εν λόγω Παράβαςθ.».
Επιπλζον, θ Π προβλζπει τθν περίπτωςθ απαλλαγισ του φορζα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ
ριτρασ, ςφμφωνα με το 16.5 περ. α, ςφμφωνα με τθν οποία «Οι Ποινικζσ Ριτρεσ: (α) δεν κα
επιβάλλονται για Παράβαςθ, εφόςον ο ΟΛΘ βρίςκεται ςε κζςθ να αποδείξει ότι: (i) θ εν λόγω
Παράβαςθ ζλαβε χϊρα, αποκλειςτικά ι επί τθσ ουςίασ αποκλειςτικά, ωσ άμεςο επακόλουκο
Γεγονότοσ Ανωτζρασ Βίασ ι άλλου γεγονότοσ πζραν τθσ ςφαίρασ επιρροισ του ΟΛΘ ι/και (ii) ο
ΟΛΘ ζχει ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τθν παροφςα φμβαςθ από
κάκε ουςιϊδθ άποψθ», ενϊ με τθν διάταξθ 16.10 τθσ Π «Οι Ποινικζσ Ριτρεσ με βάςθ τα
οριηόμενα ςτο παρόν Άρκρο 16 ςυνομολογοφνται ωσ κατ’ αποκοπι ποινικζσ ριτρεσ, ζχουν
κυρωτικό χαρακτιρα…».
υνεπϊσ, εφόςον οι ποινικζσ ριτρεσ αποτελοφν κατά βάςη κυρϊςεισ, προβλεπόμενεσ από τθν
φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, υπόκεινται ςτον ζλεγχο νομιμότθτασ του περιεχομζνου τθσ ρφκμιςθσ.
Ζνεκα τοφτου, θ νόμιμθ πρόβλεψθ και ενίοτε, θ κατά νόμον επιβολι ποινικισ ριτρασ, κα πρζπει
να είναι ςφμφωνεσ προσ τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, κακϊσ και τθν αρχι τθσ αςφάλειασ
δικαίου, θ οποία επιβάλλει, ιδίωσ, τη ςαφήνεια και την προβλζψιμη εφαρμογή των ςχετικϊν
διατάξεων και οι ριτρεσ κα πρζπει να τθροφνται με ιδιαίτερθ αυςτθρότθτα, διότι αποτελοφν για
διατάξεισ που μποροφν να ζχουν ςοβαρζσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ
Γ.1 Κρίςη τησ ποινικήσ ρήτρασ ωσ κφρωςη
Η ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ ποινικισ ριτρασ αποτελεί κφρωςθ για τθν μθ ζγκαιρθ ζκδοςθ των
Κανονιςμϊν Τπεργολαβιϊν και Τποπαραχωριςεων εντόσ 90 θμερϊν από τθν Ημερομθνία
Ζναρξθσ Ιςχφοσ. κοπόσ αυτισ τθσ πρόβλεψθσ αποτελεί θ αποτροπι ανάκεςθσ μίασ ςφμβαςθσ
κατόπιν διαδικαςίασ θ οποία δεν κα ζχει τεκεί ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ,
αναλογικότθτασ, μθ διάκριςθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ, και θ υποχρζωςθ ζγκαιρθσ κζςπιςθσ
Κανονιςμοφ Τποπαραχωριςεων από τθν εταιρία, εν’ όψει τθσ κατάργθςθσ του προθγοφμενου
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κανονιςτικοφ πλαιςίου (βλ. Απόφαςθ τθσ ΡΑΛ περί Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ ΟΛΘ, 39θ
υνεδρίαςθ).
φμφωνα με τθν Αρχι τθσ ςαφινειασ, κα πρζπει να είναι ευχερϊσ διαγνϊςιμεσ προσ τον μζςο,
ςυνετό και καλόπιςτο αντιςυμβαλλόμενο τόςο θ προβλεπόμενθ ςυμπεριφορά που ςυνιςτά
παράβαςθ, όςο και θ κφρωςθ ςε βάροσ τθσ.
υνεπϊσ, υπό το πρίςμα τθσ Αρχισ τθσ ςαφινειασ, από τθν αντιπαραβολι και τον ςυνδυαςμό
των ανωτζρω διατάξεων, τθσ 12.2 διάταξθσ τθσ Π και τθσ αντίςτοιχθσ προβλεπομζνθσ ςτο
Παράρτθμα 16.2 παράβαςθσ, προκφπτει ότι οι δφο διατάξεισ δεν είναι ευχερϊσ διαγνϊςιμεσ,
κακϊσ χρθςιμοποιοφν διαφορετικοφσ όρουσ για τθν περιγραφι τθσ ίδιασ, κατά τθν Π,
υποχρζωςθσ, ιτοι ςτο κείμενο τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ αναφζρεται ςε «ζγκριςθ» και
«δθμοςίευςθ», ενϊ το Παράρτθμα γίνεται λόγοσ μόνον για «ζκδοςθ» και επιπροςκζτωσ, κυρίωσ
κζτουν διαφορετικζσ προκεςμίεσ, 180 θμερϊν και 90 αντίςτοιχα.
Επομζνωσ, για τθν αποφυγι αμφιςβθτιςεων, εν όψει τθσ προκφπτουςασ αςάφειασ και των
απαιτοφμενων ςυλλογιςμϊν για τθν λογικι και ςυςτθματικι ερμθνεία τθσ Π (ΑΠ 359/2018) , κα
πρζπει να ερμθνευτεί θ ζννοια τθσ εκδόςεωσ και κυρίωσ θ τικζμενθ προκεςμία για τθν τιρθςθ
τθσ υποχρζωςθσ, υπό το πρίςμα τθσ αληθοφσ βουλήςεωσ των αντιςυμβαλλομζνων μερϊν, χωρίσ
προςιλωςθ ςτισ λζξεισ, όπωσ απαιτεί θ καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ, πάντοτε ςφμφωνα
με το ςκοπό τθσ Π, όπωσ δθλαδι επιτάςςουν τα άρκρα 173 και 200 ΑΚ να ερμθνεφονται οι
ςυμβάςεισ.
Κατά ςυνζπεια, κατόπιν τθσ διαπίςτωςθσ τθσ αςάφειασ, κα πρζπει να αναηθτθκεί θ αλθκισ
βοφλθςθ των μερϊν, όπωσ αυτι ςυνάγεται από κριτιρια, ςφμφωνα με τα πραγματικά
περιςτατικά, και δθ α) τθν εξαιρετικι διαδικαςία εκχϊρθςθσ τθσ χριςθσ του ςυνόλου του λιμζνοσ
Θεςςαλονίκθσ κατόπιν ςυνάψεωσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ διάρκειασ 33 ετϊν, προκφπτουςα
κατόπιν διεκνοφσ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και διενζργειασ διαπραγμάτευςθσ, κυρωμζνθσ με
νόμο, και όχι άλλωσ, ιτοι με τθν τρζχουςα διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται περί των ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ από το Δθμόςιο διατάξεων ι άλλθ κεμελιωμζνθ πρακτικι, β) ο προκφπτων
χαρακτθριςμόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ των 180 θμερϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςυμβάςεωσ, ωσ
περίοδοσ οιονεί μεταβατικισ φφςεωσ χαρακτθριηόμενοσ από τθν αναδιάταξθ τθσ εταιρίασ, θ
οποία πλζον ζχει απωλζςει τισ αρμοδιότθτεσ άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ, υπό το νζο εταιρικό
ςχιμα.
Πρόςκετο κριτιριο για τθν ερμθνεία τθσ υπό κρίςθ αςαφείασ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ,
αποτελεί ο ίδιοσ ο ςκοπόσ τθσ κζςπιςθσ τθσ υποχρζωςθσ υιοκζτθςθσ του κατ’ άρκρο 12.2 Π περί
των Κανονιςμϊν Τπεργολαβιϊν και Τποπαραχωριςεων, ο οποίοσ ςκοπόσ είναι θ δθμιουργία
κανονιςτικοφ πλαιςίου εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ, βάςει του οποίου κα διενεργοφνται οι επιλογζσ
των αντιςυμβαλλομζνων, οι ανακζςεισ, και εν ςυνεχεία, κα διζπουν τισ ςυμβάςεισ που κα
καταρτιςτοφν. Η δε πρόβλεψθ τθσ προκεςμίασ των 180 θμερϊν ωσ ςκοπό ζχει τον γενικότερο
ςυντονιςμό προσ λοιπζσ ςυμβατικά προβλεπόμενεσ υποχρεϊςεισ για τθν εταιρεία.
Γ.2 Ερμηνεία τησ δικαιοπρακτικήσ βουλήςεωσ των αντιςυμβαλλομζνων
Σο χρονικό διάςτθμα των 180 θμερϊν που τίκεται ςτθ διάταξθ 12.2 κρίνεται ωσ επαρκζσ με βάςθ
τθν καλι πίςτθ, τα ςυναλλακτικά ικθ, τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ και τουσ ανωτζρω ςκοποφσ
τθσ Π. Ωςτόςο, δεν προκφπτει πζραν ευλόγου αμφιβολίασ ότι τα Μζρθ κζλθςαν τθν εκ του
Παραρτιματοσ 16.2 περιοριςμό τθσ αρχικισ προκεςμίασ των 180 θμερϊν ςτο ιμιςυ (δθλαδι ςε
90 θμζρεσ) και τθν ταυτόχρονθ πρόβλεψθ ποινικϊν ρθτρϊν με εβδομαδιαία κλιμάκωςθ για το
υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα. Σαυτόχρονα, θ παραδοχι ότι όντωσ κζλθςαν τον περιοριςμό τθσ
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προκεςμίασ ςτο ιμιςυ, προδιλωσ υπερβαίνει το μζτρο που επιβάλλει θ καλι πίςτθ και τα
ςυναλλακτικά ικθ, ενόψει τθσ εν λόγω διαπιςτωκείςασ αςαφείασ.
Επιπλζον, θ δε πρόβλεψθ ποινικισ ριτρασ του Παραρτιματοσ 16.2 από τθν 91 θ θμζρα μζχρι τθν
ζκδοςθ του κανονιςμοφ, δεν ςυντελεί ςτθν πραγμάτωςθ του ςκοποφ τθσ διάταξθσ 12.2 Π, περί
ζγκαιρθσ κεςπίςεωσ και δθμοςιεφςεωσ εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ Κανονιςμϊν
Τπεργολαβιϊν και Τποπαραχωριςεων. Επίςθσ δεν ςυντελεί ςτθν πραγμάτωςθ του γενικοφ
ςκοποφ τθσ Π, περί τθσ παραχϊρθςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ χριςθσ του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ
για διάρκεια 33 ετϊν, τθσ υλοποίθςθσ των αναλθφκειςϊν επενδφςεων, εξεταηόμενου και υπό το
πρίςμα των λοιπϊν υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει θ ΟΛΘ ΑΕ για το πρϊτο διάςτθμα των 180
θμερϊν από τθν Ζναρξθ Ημερομθνίασ Ιςχφοσ.
Αντίκετα, εάν με ςτθ διάταξθ 12.2 είχε τεκεί προκεςμία των 90 θμερϊν αντί των 180, και ςτο
Παράρτθμα επιβολι κυρϊςεωσ ςτισ 180 θμζρεσ, τοφτο κα ιταν ςφμφωνο με τθν φμβαςθ
Παραχϊρθςθσ υπό το πρίςμα των αρχϊν που τζκθκαν, κακότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ παράβαςθ
κα επιδεχόταν αποκατάςταςθσ κατ’ άρκρο 16.1 Π, «λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθσ φφςθσ και τθσ
ςοβαρότθτασ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ, κακϊσ και του πικανοφ χρόνου που απαιτείται από ζνα
ςυνετό, ικανό και επιμελι φορζα διαχείριςθσ».
Αντικζτωσ, θ υφιςτάμενθ, αςαφισ τόςο ςε αντικείμενο όςο και προκεςμία, πρόβλεψθ του
Παραρτιματοσ 16.2, φζρει εκ των πραγμάτων, αλυςιτελϊσ ωσ προσ τουσ επιδιωκομζνουσ
ςκοποφσ, προ ςυντελεςμζνων γεγονότων τον αντιςυμβαλλόμενο, μθ επιδεχομζνθσ οιαςδιποτε
αποκατάςταςθσ, πλθν τθσ διαπιςτωτικϊσ αναγκαίασ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, θ οποία
προδιλωσ υπερβαίνει τα όρια τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν και προφανϊσ, δι’
όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ, δεν αντιςτοιχεί ςτθν αλθκινι βοφλθςθ των αντιςυμβαλλομζνων
μερϊν.
Ωσ εκ τοφτου, θ ζννοια τθσ εκδόςεωσ του Παραρτιματοσ 16.2 χριηει ερμθνείασ, ςφμφωνα με τα
άρκρα 173 και 200 ΑΚ, δθλαδι ςφμφωνα με τθν αλθκινι βοφλθςθ των αντιςυμβαλλομζνων
μερϊν (Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και Ελλθνικοφ Δθμοςίου), χωρίσ προςιλωςθ ςτισ λζξεισ, όπωσ απαιτεί θ καλι
πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ και κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το ςκοπό τθσ Π 12.2 και το
γενικότερο ςκοπό τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία,

ΓΝΩΜΟΔΟΣΕΙ
α) Τπζρ τθσ ενιαίασ ερμθνείασ των α. 12.2 και Παραρτιματοσ 16.2 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.», όπωσ αυτι
τροποποιικθκε και κωδικοποιικθκε με τον κυρωτικό νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39), ότι θ
προκεςμία που τίκεται με τισ δφο διατάξεισ ςυμπίπτει ςτισ 180 θμζρεσ από τθν Ημερομθνία
Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ, και β) τθν αποςτολι τθσ Γνωμοδότθςθσ ςτα υμβαλλόμενα Μζρθ
τθσ Π.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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