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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗΑΡΧΗΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Ρειραιά σ  

Τθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 08/2018 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 3 η  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Εξζταςη αιτήματοσ τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Α.Ε. περί μεταφοράσ 

Κόςτουσ Αναφοράσ Τποχρεωτικήσ Επζνδυςησ Προτεραιότητασ ΙΙ και διευκρινίςεων 
επί όρων τησ φμβαςησ Παραχώρηςησ. 

 

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 Ρρόεδροσ 

2. Τορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Ραναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

7. Γρίνοσ Σπυρίδων Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ 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 

τθν 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 

1054/02.11.18), με τθν οποία τζκθκαν υπ’ όψιν τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

(εφεξισ: .Α.Λ.) φερόμενεσ ωσ αςαφείσ και αντικρουόμενεσ μεταξφ τουσ διατάξεισ 

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 ενζργειεσ Αρχισ (.Α.Λ.), ςτο πλαίςιο 

τθσ εποπτικισ και γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτάσ τθσ ςε Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ, 

αναφορικά με τα κατωτζρω δφο ςθμεία: 

«1. Τα 20.000.000 ευρϊ των Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ να 

αντικαταςτακοφν από ιςοδυνάμου κόςτουσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ ςτθν 

επζκταςθ του Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίεσ κα τφχουν τθσ εγκρίςεωσ 

του Ανεξαρτιτου Μθχανικοφ, κατά τα προβλεπόμενα ςτθ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ.» 

και  

«2. Να τφχουν διευκρινίςεωσ οι αντικρουόμενεσ μεταξφ τουσ διατυπϊςεισ τθσ 

Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ, που αναφζρονται εντόσ τθσ επιςτολισ.» 

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον Ειςθγθτι κ. Ρ. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε 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 τα ςτοιχεία του κρινόμενου 
κζματοσ και τθν Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Στισ 01/11/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 1054/02.11.18) εςτάλθ ςτθ .Α.Λ. θ ωσ άνω, υπ’ 
αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 9289/31.10.18, επιςτολι του Ρροζδρου του Δ.Σ. και Διευκφνοντοσ 
Συμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  
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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) OΝ.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και 
κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 Σφμβαςθσ 
Ραραχϊρθςθσ 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 Υπθρεςιϊν τθσ 
υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (.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). 

8)  Άρκρα 173 και 200 του ΑΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

Κεφάλαια: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Β. Νομικό Πλαίςιο – Διατάξεισ τησ Π 

Ι. Άρθρο 3.5 (δ) τησ Π 

ΙΙ. Άρθρο 7.3 τησ Π 

III.  Παράρτημα 7.2 τησ Π 

ΙV. Παράρτημα 16.2 παρ. 2 τησ Π 

V. Άρθρο 30.2 τησ Π 

Γ. Διαπίςτωςη Αςάφειασ ςτη Π 

Δ. Επί μζρουσ υμπεράςματα 

Ι. Κρίςη επί τησ Ποινικήσ Ρήτρασ ωσ κφρωςη 

ΙΙ. Ερμηνεία τησ δικαιοπρακτικήσ βουλήςεωσ των αντιςυμβαλλομζνων 

ΙΙΙ. Αίτημα περί μεταφοράσ Κόςτουσ Αναφοράσ Τποχρεωτικήσ Επζνδυςησ 
Προτεραιότητασ ΙΙ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Σφμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ .Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να 
λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων 
και διατάξεων των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ 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, Συμβάςεισ 
Ραραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ,…» και ςφμφωνα με το Άρκρο 113 
του Ν.4389/2016 «…2. θ .Α.Λ. είναι αρμόδια για:… …ε) τθν άςκθςθ των 
ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από Συμβάςεισ 
Ραραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του». 

Ομοίωσ με το Άρκρο 132 του ιδίου Νόμου «…1. Σε 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) Πταν 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 
Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ 
επικράτειασ, αςκείται από τθ .Α.Λ.». 

Σφμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ .Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια 
να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί του εν κζματι ηθτιματοσ. Η παροχι 
γνωμοδότθςθσ τθσ Αρχισ για τθν ερμθνεία διατάξεων τθσ ΣΡ εμπίπτει ςτο πεδίο 
αρμοδιότθτάσ τθσ και υπαγορεφεται από τθ μζριμνα για τθν ομαλι εκτζλεςθ των 
διατάξεων τθσ ΣΡ. Επιπλζον, θ ερμθνεία που δίδει θ .Α.Λ. δεν αποτελεί 
τροποποίθςθ τθσ ΣΡ, αλλά κακοδθγεί τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ και αποτελεί 
εργαλείο διαχείριςθσ τθσ ΣΡ. Συνεπϊσ, παραδεκτϊσ ιχκθ προσ ςυηιτθςθ και 
εξετάηεται θ εν κζματι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ .Α.Λ. 

Β. Νομικό Πλαίςιο – Διατάξεισ τησ Π 

Ι. Άρθρο 3.5 (δ) τησ Π 

3.5 Η Ραραχϊρθςθ (όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 4) αφορά ςτουσ ακόλουκουσ χϊρουσ, 
υποδομζσ, ανωδομζσ και κτιρια (από κοινοφ τα Στοιχεία Ραραχϊρθςθσ):… …(δ) το 
«Κτιριο Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ» (όπωσ ορίηεται κατωτζρω) και είναι κατά 
το χρόνο υπογραφισ τθσ παροφςασ υπό τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ Ακινιτων 
Δθμοςίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) κα αποτελεί μζροσ των Στοιχείων Ραραχϊρθςθσ από και δια 
τθσ κζςθσ ςε ιςχφ τθσ ςχετικισ διάταξθσ του Κυρωτικοφ Νόμου. Ρρόκειται για ζνα 
δθμόςιο ακίνθτο αρμοδιότθτασ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, 
καταχωριςμζνο με τον αρικμό Α.Β.Κ. 325, το οποίο περιλαμβάνει γιπεδο 
επιφάνειασ περίπου Ρζντε Χιλιάδων Ρενιντα Εννιά και 0,15 (5.059,15) τ.μ., ςτο 
οποίο ζχουν ανεγερκεί κτιρια ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου Δϊδεκα Χιλιάδων 
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Διακοςίων Σαράντα Επτά και 0,20 (12.247,20) τ.μ. και είναι διαρκρωμζνο ςε τρία 
τριϊροφα κτιρια, δθλαδι ζνα κεντρικό κτιριο ςυνολικισ επιφάνειασ Τριϊν 
Χιλιάδων Εννιακοςίων Εβδομιντα Ρζντε (3.975) τ.μ., ζνα ανατολικό και ζνα δυτικό 
κτιριο επιφάνειασ Χιλίων Διακοςίων Τριάντα Επτά και 0,50 (1.237,50) τ.μ. ζκαςτο, 
ςυνδεόμενα με δφο διϊροφεσ δομζσ. Ολόκλθρο το ακίνθτο με το εμβλθματικό 
νεοκλαςικό κτιριο (ο Ραλαιόσ Τελωνειακόσ Στακμόσ) αποτελεί κυρίαρχο τοπόςθμο, 
καταλαμβάνει δικι του αποβάκρα μεταξφ του 1ου και 2ου προβλιτα και 
αναπόςπαςτο ςυςτατικό οποιουδιποτε ςχεδίου αναμόρφωςθσ τθσ περιοχισ. Το 
κτιριο του Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ κεμελιϊκθκε τον Αφγουςτο του 1910 και 
θ ανζγερςι του χρθματοδοτικθκε από τθν Οκωμανικι Υπθρεςία Ζμμεςθσ 
Φορολογίασ. Ρρόκειται για ζνα από τα πρϊτα κτιρια που καταςκευάςτθκαν με τθ 
μζκοδο οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. Δυνάμει τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Υ.Α. 
ΥΡΡΕ/ΔΙΛΑΡ/ΑΦ.31/22549/3080/16/6/77 (ΦΕΚ 718/Β/30.7.1977), το κτιριο 
χαρακτθρίςτθκε διατθρθτζο και κείται εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ ιςτορικισ 
τοποκεςίασ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Μετά τισ ηθμίεσ 
που υπζςτθ από τον ςειςμό του 1978, παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ του Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ, τθσ ςτατικισ του επάρκειασ 
και τθσ καταλλθλότθτασ του προσ χριςθ και δθμόςια πρόςβαςθ. Δεδομζνων των 
ανωτζρω, ο ΟΛΘ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυντθρεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ τον Ραλαιό Τελωνειακό Στακμό, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία και τθν παροφςα Σφμβαςθ, κατά τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
δυνατότθτα χριςθσ του για ςκοποφσ ςυμβατοφσ με το χαρακτιρα του και κατά 
τρόπο που αυτόσ να μθν αλλοιϊνεται (και να μθν λειτουργεί ανταγωνιςτικά ςε 
ςχζςθ με εμπορικζσ δραςτθριότθσ τθσ πόλθσ). Χωρίσ να κίγεται θ γενικι φφςθ και 
εφαρμογι των ανωτζρω, ο ΟΛΘ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ με τθν παροφςα: 

(i) το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ (1θ) επζτειο τθσ Ημερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ να 
ζχει μεριμνιςει για τθν εκπόνθςθ, για λογαριαςμό του, από κατάλλθλα 
καταρτιςμζνουσ μθχανικοφσ διεξοδικισ μελζτθσ ςτατικισ αποκατάςταςθσ του 
Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ, θ οποία κα προςδιορίηει όλεσ τισ εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ (δομικισ ι άλλθσ φφςθσ), ενζργειεσ ι/και διαδικαςίεσ (ςυλλογικά, 
οι Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ) που απαιτείται να υλοποιθκοφν, προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί ότι ο Ραλαιόσ Τελωνειακόσ Στακμόσ πλθροί τα Ρρότυπα Σχεδιαςμοφ 
(το Σχζδιο Στατικισ Μελζτθσ) και να ζχει μεριμνιςει για τθν υποβολι του Σχεδίου 
Στατικισ Μελζτθσ ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ, 

(ii) εντόσ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν το αργότερο από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ να 
ζχει εξαςφαλίςει τθ διοικθτικι ζγκριςθ τθσ Στατικισ Μελζτθσ από τθν Εγκρίνουςα 
Αρχι, διευκρινιηομζνου ότι τα Άρκρα 7.6 και 7.7 τθσ παροφςασ κα ιςχφουν 
τθρουμζνων των αναλογιϊν και ςτο Σχζδιο Στατικισ Μελζτθσ, νοουμζνου ότι οι 
αναφορζσ που περιλαμβάνονται ςτα ανωτζρω άρκρα ςε «Σχζδιο Οριςτικισ 
Μελζτθσ» νοοφνται ωσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Στατικισ Μελζτθσ, οι δε αναφορζσ των 
άρκρων αυτϊν ςτθν «Οριςτικι Μελζτθ» νοοφνται ωσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Στατικισ 
Μελζτθσ μετά από τθν ζγκριςι του ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα (θ Στατικι 
Μελζτθ)· και 

(iii) το αργότερο μζχρι τθν τζταρτθ (4θ) επζτειο τθσ Ημερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ να 
ζχει μεριμνιςει για τθν καταςκευι και υλοποίθςθ του ςυνόλου των Εργαςιϊν 
Αποκατάςταςθσ ςφμφωνα με τθ Στατικι Μελζτθ και τθν ζκδοςθ από τον 
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Ανεξάρτθτο Μθχανικό πιςτοποιθτικοφ προςωρινισ παραλαβισ ςε ςχζςθ με αυτζσ, 
εφαρμοηομζνων αναλόγωσ, αναφορικά με τισ Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ, των 
διατάξεων των Άρκρων 7.8 ζωσ και 7.18. 

ΙΙ. Άρθρο 7.3 τησ Π 

7.3 Το ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2 προςδιορίηει: 

(α) δφο κατθγορίεσ Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων, δθλαδι αυτζσ που 
ορίηονται ωσ Ρροτεραιότθτασ Ι (οι Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ 
Ρροτεραιότθτασ Ι) και αυτζσ που ορίηονται ωσ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ (οι Ρρϊτεσ 
Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ). Ρροσ αποφυγι αμφιβολιϊν, όλεσ οι 
Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ υπόκεινται αδιακρίτωσ ςτισ ίδιεσ προκεςμίεσ, 
χωρίσ καμία ςχετικι προτεραιότθτα μεταξφ τουσ. Ο ΟΛΘ δεν δφναται να μεταβάλει 
τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ Ι. Ο ΟΛΘ δικαιοφται να 
προτείνει Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ επιπροςκζτωσ ι ςτθ 
κζςθ αυτϊν που προςδιορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2, εφόςον το ςυνολικό Κόςτοσ 
Αναφοράσ τουσ δεν υπολείπεται εκείνου που προςδιορίηεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2 
για το ςφνολο των Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ, 
προκειμζνου να εκτελεςτοφν ςτθ κζςθ αυτϊν, με τθν περαιτζρω ωςτόςο 
διευκρίνιςθ ότι: 

(i) δεν κα επιτρζπεται καμία τροποποίθςθ που κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
απαλλαγι του ΟΛΘ από τισ υποχρεϊςεισ του αναφορικά με τθν εκτζλεςθ των 
Εργαςιϊν Αποκατάςταςθσ, και 

(ii) με τθν επιφφλαξθ τθσ ωσ άνω παραγράφου (i) και του Άρκρου 6.2, ο αρμόδιοσ 
Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ μπορεί να απορρίψει Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ 
Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ προτεινόμενεσ από τον ΟΛΘ ςε αντικατάςταςθ 
άλλων, για το λόγο ότι δεν ςυνάδουν με το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ 
Διαχείριςθσ Λιμζνα ι/και το Σχζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα ι/και ότι είναι ανεπαρκείσ 
για τθν επίτευξθ ι τθ διατιρθςθ Ελαχίςτων Επιπζδων Υπθρεςιϊν, και 

(β) το ςυνολικό κόςτοσ αναφοράσ (εξαιρουμζνου του ΦΡΑ) κακεμίασ από τισ 
Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ (το Κόςτοσ Αναφοράσ), κακϊσ και το ςυνολικό 
Κόςτοσ Αναφοράσ για το ςφνολο των Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων (το 
Συνολικό Κόςτοσ Αναφοράσ), το οποίο ανζρχεται ςε Ευρϊ Εκατόν Ογδόντα 
Εκατομμφρια (€180.000.000). 

 

 

ΙΙΙ. Παράρτημα 7.2 τησ Π 

ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2 – Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Λιμζνα 

Εντόσ τθσ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου ο ΟΛΘ κα πραγματοποιιςει τισ ακόλουκεσ 
Πρώτεσ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ, που ακροίηονται ςε ςυνολικό κόςτοσ αναφοράσ 
180.000.000 Ευρϊ. 
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Αρ. Τποχρεωτική Επζνδυςη 
Κόςτοσ 

Αναφοράσ 
(ςε ευρώ) 

1 

6οσ Ρροβλιτασ, επζκταςθ λιμενικισ υποδομισ. 

Η επζκταςθ τθσ λιμενικισ υποδομισ του 6ου Ρροβλιτα κα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α. Καταςκευι ενόσ νζου πρόςκετου κρθπιδϊματοσ, ωσ 
ευκφγραμμθ επζκταςθ των υφιςτάμενων κρθπιδωμάτων, 
ςυνεχοφσ μικουσ τουλάχιςτον 440 m, εκ των οποίων 
τουλάχιςτον τα 400 m πρζπει να ζχουν ωφζλιμο βάκοσ 
τουλάχιςτον - 16,50 m από ΜΣΘ (Μζςθ Στάκμθ Θάλαςςασ). 

β. Καταςκευι πρόςκετθσ χερςαίασ ηϊνθσ, πλάτουσ τουλάχιςτον 
300m, κατά μικοσ του ανωτζρω νζου κρθπιδϊματοσ. 

γ. Καταςκευι όλων των ςυμπλθρωματικϊν ζργων υποδομισ 
που είναι αναγκαία για τθ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ 
λειτουργικότθτασ του νζου κρθπιδϊματοσ και τθσ αντίςτοιχθσ 
χερςαίασ ηϊνθσ, περιλαμβανομζνων βυκοκοριςεων ςε ςτάκμθ 
τουλάχιςτον -16,50 m από ΜΣΘ για τθν προςζγγιςθ και τουσ 
ελιγμοφσ των πλοίων, δαπζδων ςτθ χερςαία ηϊνθ, Η/Μ δικτφων 
κλπ., αλλά μθ περιλαμβανομζνθσ τθσ προμικειασ του 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ οποιουδιποτε τερματικοφ ςτακμοφ. 

130.000.000 

2 
6οσ Ρροβλιτασ, εξοπλιςμόσ Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων και 
Στακμοφ Ξθροφ Χφδθν Φορτίου 

30.000.000 

3 
Γενικι ανάπτυξθ λιμζνα, περιλαμβανομζνων των Ζργων 
Αποκατάςταςθσ του Κτιρίου Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ 

20.000.000 

 φνολο 180.000.000 

A. Οι ακόλουκεσ υποχρεωτικζσ επενδφςεισ προςδιορίηονται ωσ Πρώτεσ 
Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Προτεραιότητασ I. 

Τποχρεωτική Επζνδυςη 

υνολικό 
Κόςτοσ 

Αναφοράσ 
(ςε ευρώ) 

Αρ. 1 130.000.000 

Β. Οι ακόλουκεσ υποχρεωτικζσ επενδφςεισ προςδιορίηονται ωσ Πρώτεσ 
Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Προτεραιότητασ II. 

Τποχρεωτική Επζνδυςη 

υνολικό 
Κόςτοσ 

Αναφοράσ 
(ςε ευρώ) 

Αρ. 2,3 50.000.000 
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ΙV. Παράρτημα 16.2 παρ. 2 τησ Π 

2. Μθ εκπλιρωςθ Ζργων Αποκατάςταςθσ Κτιρίου Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ 

2.1 Μθ εκπλιρωςθ των Ζργων Αποκατάςταςθσ κατά τθ διάρκεια των 36 μθνϊν 
μετά από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ (Περίοδοσ A): 

Σφποσ 
Παραβίαςησ 

Ποςό Τςτζρηςησ Ποινικζσ Ρήτρεσ 

Χαμθλισ 
βαρφτθτασ 

Μεταξφ 0 και 10% του Κόςτουσ 
Αναφοράσ 

5% του ςυνολικοφ (100%) 
Ροςοφ Υςτζρθςθσ 

Μζςθσ 
βαρφτθτασ 

Μεταξφ 10 και 20% του Κόςτουσ 
Αναφοράσ 

15% του ςυνολικοφ (100%) 
Ροςοφ Υςτζρθςθσ 

Υψθλισ 
βαρφτθτασ 

Ρεριςςότερο από 20% του 
Κόςτουσ Αναφοράσ 

20% του ςυνολικοφ (100%) 
Ροςοφ Υςτζρθςθσ 

*Ο Ρροχπολογιςμόσ (εξαιρουμζνου του Φ.Ρ.Α) για τα Ζργα Αποκατάςταςθσ 
προκφπτει από τθν τελικι Μελζτθ Αποκατάςταςθσ Στατικισ Επάρκειασ. 

2.2 Μθ εκπλιρωςθ οποιουδιποτε υπολειπόμενου τμιματοσ των Ζργων 
Αποκατάςταςθσ που κα ζπρεπε να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ Ρεριόδου Α, 
κατά τθ διάρκεια των δϊδεκα (12) μθνϊν αμζςωσ μετά τθν Ρερίοδο Α 
(Περίοδοσ Β): 

Σφποσ 
Παραβίαςησ 

Ποςό Τςτζρηςησ Ποινικζσ Ρήτρεσ 

Χαμθλισ 
βαρφτθτασ 

Το Ροςό Υςτζρθςθσ κατά τθ 
λιξθ τθσ Ρεριόδου Β 
περιλαμβάνει τα ποςά που 
αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό μζχρι 
10% του Ροςοφ Υςτζρθςθσ που 
προςδιορίςτθκε μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ Ρεριόδου A 

105% του ςυνολικοφ (100%) 
τμιματοσ του Ροςοφ 
Υςτζρθςθσ που προςδιορίςτθκε 
μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
Ρεριόδου Β, το οποίο 
αντιςτοιχεί ςτο Ροςό 
Υςτζρθςθσ που μεταφζρκθκε 
από τθν Ρερίοδο A 

Μζςθσ 
βαρφτθτασ 

Το Ροςό Υςτζρθςθσ κατά τθ 
λιξθ τθσ Ρεριόδου Β 
περιλαμβάνει τα ποςά που 
αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό πάνω 
από 10% και μζχρι 20% του 
Ροςοφ Υςτζρθςθσ που 
προςδιορίςτθκε μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ Ρεριόδου A 

115% του ςυνολικοφ (100%) 
τμιματοσ του Ροςοφ 
Υςτζρθςθσ που προςδιορίςτθκε 
μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
Ρεριόδου Β, το οποίο 
αντιςτοιχεί ςτο Ροςό 
Υςτζρθςθσ που μεταφζρκθκε 
από τθν Ρερίοδο A 

Υψθλισ 
βαρφτθτασ 

Το Ροςό Υςτζρθςθσ κατά τθ 
λιξθ τθσ Ρεριόδου Β 
περιλαμβάνει τα ποςά που 
αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό πάνω 
από 20% του Ροςοφ Υςτζρθςθσ 

120% του ςυνολικοφ (100%) 
τμιματοσ του Ροςοφ 
Υςτζρθςθσ που προςδιορίςτθκε 
μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
Ρεριόδου Β, το οποίο 
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που προςδιορίςτθκε μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ Ρεριόδου A 

αντιςτοιχεί ςτο Ροςό 
Υςτζρθςθσ που μεταφζρκθκε 
από τθν Ρερίοδο A 

 

V. Άρθρο 30.2 τησ Π 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ όρου τθσ παροφςασ, παραίτθςθ από οποιαδιποτε 
διάταξθ τθσ παροφςασ, ςυναίνεςθ αναφορικά με τθ μθ ςυμμόρφωςθ του άλλου 
Μζρουσ με όρο τθσ παροφςασ ι άλλθ παρζκκλιςθ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ κα 
είναι ανίςχυρθ, εκτόσ εάν γίνει εγγράφωσ και υπογράφεται από τα μζρθ που 
ςυμβάλλονται ςτθν παροφςα. Οποιαδιποτε τζτοια παραίτθςθ ι ςυναίνεςθ κα 
ιςχφει μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, για 
τον οποίο παραςχζκθκε. 

Γ. Διαπίςτωςη Αςάφειασ ςτην Π 

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 
Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ 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». 

Σφμφωνα με το Άρκρο 3.5 (δ) τθσ ΣΡ, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 
«…(i) το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ (1θ) επζτειο τθσ Ημερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ να 
ζχει μεριμνιςει για τθν εκπόνθςθ… …διεξοδικισ μελζτθσ ςτατικισ αποκατάςταςθσ 
του Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ, θ οποία κα προςδιορίηει όλεσ τισ εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ (δομικισ ι άλλθσ φφςθσ), ενζργειεσ ι/και διαδικαςίεσ (ςυλλογικά, 
οι Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ) που απαιτείται να υλοποιθκοφν, προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί ότι ο Ραλαιόσ Τελωνειακόσ Στακμόσ πλθροί τα Ρρότυπα Σχεδιαςμοφ 
(το Σχζδιο Στατικισ Μελζτθσ) και να ζχει μεριμνιςει για τθν υποβολι του Σχεδίου 
Στατικισ Μελζτθσ ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ, (ii) εντόσ 18 μθνϊν το 
αργότερο από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ να ζχει εξαςφαλίςει τθ διοικθτικι 
ζγκριςθ τθσ Στατικισ Μελζτθσ από τθν Εγκρίνουςα Αρχι,…» τθρουμζνων των 
αναλογιϊν των άρκρων 7.6 και 7.7 τθσ ΣΡ, «…και (iii) το αργότερο μζχρι τθν τζταρτθ 
(4θ) επζτειο τθσ Ημερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ να ζχει μεριμνιςει για τθν καταςκευι 
και υλοποίθςθ του ςυνόλου των Εργαςιϊν Αποκατάςταςθσ ςφμφωνα με τθ Στατικι 
Μελζτθ και τθν ζκδοςθ από τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό πιςτοποιθτικοφ προςωρινισ 
παραλαβισ ςε ςχζςθ… …με τισ Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ…» τθρουμζνων των 
αναλογιϊν των άρκρων 7.8 ζωσ και 7.18 τθσ ΣΡ. 
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Σφμφωνα με το Ραράρτθμα 7.2 τθσ ΣΡ (Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Λιμζνα), τα ζργα 
Αποκατάςταςθσ του Κτιρίου του Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ ζχουν ενταχκεί, 
μεταξφ άλλων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων (Γενικι Ανάπτυξθ του Λιμζνα), ςτθν υπ’ 
αρ. 3θ Υποχρεωτικι Επζνδυςθ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ και κόςτουσ Αναφοράσ 20.000.000 
ευρϊ. 

Σφμφωνα με τθν παρ. 2.1 του Ραραρτιματοσ 16.2 τθσ ΣΡ (Μθ εκπλιρωςθ ζργων 
Αποκατάςταςθσ Κτιρίου Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ) προβλζπονται ποινικζσ 
ριτρεσ ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ «…των Ζργων Αποκατάςταςθσ κατά τθ 
διάρκεια των 36 μθνϊν μετά από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ (Περίοδοσ Α)», 
ομοίωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2 του ιδίου Ραραρτιματοσ, ςε περίπτωςθ μθ 
εκπλιρωςθσ «…οιουδιποτε υπολειπόμενου τμιματοσ Ζργων Αποκατάςταςθσ που 
κα ζπρεπε να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ περιόδου Α, κατά τθ διάρκεια των 
δϊδεκα (12) μθνϊν αμζςωσ μετά τθν περίοδο Α (Περίοδοσ Β)». 

Ζνεκα των ανωτζρω διατυπϊςεων τθσ ΣΡ υπάρχει πρόδθλθ αντίφαςθ του 
γράμματοσ μεταξφ του Άρκρου 3.5 (δ) τθσ ΣΡ και τθσ παρ. 2 του Ραραρτιματοσ 16.2 
αυτισ (τθσ ΣΡ). 

Δ. Επί μζρουσ υμπεράςματα 

Ι. Κρίςη επί τησ Ποινικήσ Ρήτρασ ωσ κφρωςη 

Ππωσ ζχει ιδθ γνωμοδοτιςει θ .Α.Λ. προγενζςτερα προσ άρςθ αςαφείασ τθσ ΣΡ 
(βλ. Γνωμοδότθςθ ΑΛ 6/2018) «Ωσ γενικισ εφαρμογισ διάταξθ επί των ποινικϊν 
ρθτρϊν, προβλζπεται το α.16.1 τθσ ΣΡ, ςφμφωνα με τθν οποία“Εάν ο ΟΛΘ παραβεί 
οποιαδιποτε από τισ υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (Ραράβαςθ), 
ςτον βακμό που θ εν λόγω Ραράβαςθ 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 Ραράβαςθ 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 
Ραράβαςθ.”. Επιπλζον, θ ΣΡ προβλζπει τθν περίπτωςθ απαλλαγισ του φορζα από 
τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ, ςφμφωνα με το 16.5 περ. α, ςφμφωνα με τθν 
οποία“Οι Ροινικζσ ιτρεσ: (α) δεν κα επιβάλλονται για Ραράβαςθ, εφόςον ο ΟΛΘ 
βρίςκεται ςε κζςθ να αποδείξει ότι: (i) θ εν λόγω Ραράβαςθ 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 
Σφμβαςθ από κάκε ουςιϊδθ άποψθ”, ενϊ με τθν διάταξθ 16.10 τθσ ΣΡ “Οι Ροινικζσ 
ιτρεσ με βάςθ τα οριηόμενα ςτο παρόν Άρκρο 16 ςυνομολογοφνται ωσ κατ’ 
αποκοπι ποινικζσ ριτρεσ, ζχουν κυρωτικό χαρακτιρα…”. Συνεπϊσ, εφόςον οι 
ποινικζσ ριτρεσ αποτελοφν κατά βάςη κυρϊςεισ, προβλεπόμενεσ από τθν Σφμβαςθ 
Ραραχϊρθςθσ, 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, 
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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». 

Εν προκειμζνω, θ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ ποινικισ ριτρασ αποτελεί κφρωςθ για 
τθν μθ ζγκαιρθ εκπλιρωςθ των Ζργων Αποκατάςταςθσ κατά τθ διάρκεια των 36 
μθνϊν μετά τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ (Περίοδοσ Α) και επίςθσ μθ 
εκπλιρωςθσ υπολειπόμενου τμιματοσ ζργων Αποκατάςταςθσ που κα ζπρεπε να 
ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ Ρεριόδου Α, κατά τθ διάρκεια των δϊδεκα (12) μθνϊν 
αμζςωσ μετά τθν περίοδο Α (Περίοδοσ Β). 

Σκοπόσ τθσ προαναφερκείςασ πρόβλεψθσ αποτελεί θ απορρζουςα από το Άρκρο 
3.5 (δ) τθσ ΣΡ υποχρζωςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τθν καταςκευι και υλοποίθςθ του 
ςυνόλου των Εργαςιϊν Αποκατάςταςθσ ςφμφωνα με τθν εγκρικείςα Στατικι 
Μελζτθ. 

Σφμφωνα με τθν Αρχι τθσ ςαφινειασ, κα πρζπει να είναι ευχερώσ διαγνώςιμεσ 
προσ τον μζςο, ςυνετό και καλόπιςτο αντιςυμβαλλόμενο τόςο θ προβλεπόμενθ 
ςυμπεριφορά που ςυνιςτά παράβαςθ, όςο και θ κφρωςθ ςε βάροσ τθσ. 

Συνεπϊσ, υπό το πρίςμα τθσ Αρχισ τθσ ςαφινειασ, από τθν αντιπαραβολι και τον 
ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων, του Άρκρου 3.5 (δ) τθσ ΣΡ και τθσ αντίςτοιχθσ 
προβλεπομζνθσ ςτθν παρ. 2 του Ραραρτιματοσ 16.2 τθσ ΣΡ παράβαςθσ, προκφπτει 
ότι οι δφο διατάξεισ δεν είναι ευχερώσ διαγνώςιμεσ, κακϊσ χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικζσ προθεςμίεσ για το χρονοδιάγραμμα τθσ ίδιασ, κατά τθν ΣΡ, 
υποχρζωςθσ, ιτοι ςτο κείμενο τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ αναφζρεται ςε «το 
αργότερο μζχρι τθν τζταρτθ (4θ) επζτειο τθσ Ημερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ», ενϊ ςτο 
Ραράρτθμα γίνεται λόγοσ για «36 μινεσ μετά τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ 
(Περίοδοσ Α)», από τθν οποία παρζλευςθ επζρχονται κυρϊςεισ επιβολισ ποινικϊν 
ρθτρϊν. 

Επομζνωσ, για τθν αποφυγι αμφιςβθτιςεων, εν όψει τθσ προκφπτουςασ αςάφειασ 
και των απαιτοφμενων ςυλλογιςμϊν για τθν λογικι και ςυςτθματικι ερμθνεία τθσ 
ΣΡ (ΑΡ 359/2018), κα πρζπει να ερμθνευτεί και διευκρινιςτεί 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 ΣΡ, όπωσ 
δθλαδι επιτάςςουν τα Άρκρα 173 και 200 του 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 Χριςθ και 
Εκμετάλλευςθ Οριςμζνων Χϊρων και Ρεριουςιακϊν Στοιχείων εντόσ του Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ κατόπιν ςυνάψεωσ Συμβάςεωσ Ραραχϊρθςθσ με ορίηοντα διάρκειασ 
33 ετϊν, προκφπτουςα κατόπιν διεκνοφσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και διενζργειασ 
διαπραγμάτευςθσ, κυρωκείςασ με νόμο, και όχι άλλωσ, ιτοι με τθν ςυνικθ 
διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται περί των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ από το 
Δθμόςιο ι άλλθ κεμελιωμζνθ πρακτικι, β) ο προκφπτων χαρακτιρασ του μεγάλου 
χρονικοφ διαςτιματοσ, ςε ςχζςθ με το ίςθσ διάρκειασ χρονικό διάςτθμα 
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υλοποίθςθσ των Ζργων Αποκατάςταςθσ του Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ, για τθν 
εκπόνθςθ τθσ Στατικισ Μελζτθσ και εγκρίςεϊσ τθσ. 

Ρρόςκετο κριτιριο για τθν ερμθνεία τθσ υπό κρίςθ αςαφείασ τθσ ΣΡ, αποτελεί ο 
ίδιοσ ο ςκοπόσ τθσ κατ’ Άρκρον 3.5 (δ) τθσ ΣΡ κζςπιςθσ υποχρζωςθσ εκπλιρωςθσ 
των Ζργων Αποκατάςταςθσ, ο οποίοσ (ςκοπόσ) είναι θ επαναλειτουργία ενόσ 
«εμβλθματικοφ νεοκλαςςικοφ κτιρίου που αποτελεί κυρίαρχο τοπόςθμο και 
αναπόςπαςτο ςυςτατικό οποιουδιποτε ςχεδίου αναμόρφωςθσ τθσ περιοχισ… 
….χαρακτθριςμζνου δε ωσ διατθρθτζου κείμενου εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ ιςτορικισ 
τοποκεςίασ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ… ….και θ 
καταλλθλότθτά του προσ χριςθ και δθμόςια πρόςβαςθ». 

ΙΙ. Ερμηνεία τησ δικαιοπρακτικήσ βουλήςεωσ των αντιςυμβαλλομζνων 

Το χρονικό διάςτθμα των τεςςάρων (4) ετϊν που τίκεται ςτο Άρκρο 3.5 (δ) τθσ ΣΡ 
κρίνεται ωσ επαρκζσ επί τθ βάςει τθσ καλισ πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν, τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ και τουσ ανωτζρω ςκοποφσ τθσ ΣΡ για τθν πλιρθ 
εκπλιρωςθ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. των Ζργων Αποκατάςταςθσ του Ραλαιοφ 
Τελωνειακοφ Στακμοφ. 

Ωςτόςο, προκφπτει αμφιβολία ότι τα Μζρθ κζλθςαν πράγματι τθν εκ τθσ παρ. 2 του 
Ραραρτιματοσ 16.2 τθσ ΣΡ διαδικαςία επιβολισ ποινικϊν ρθτρϊν, κακότι οι 
ποινικζσ ριτρεσ ενεργοποιοφνται πριν τθν παρζλευςθ των τεςςάρων (4) ετϊν και δθ 
ςτουσ 36 μινεσ. Ταυτόχρονα, θ παραδοχι ότι όντωσ κζλθςαν τον περιοριςμό τθσ 
προκεςμίασ, υπερβαίνει το μζτρο που επιβάλλει θ καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά 
ικθ, ενόψει τθσ εν λόγω διαπιςτωκείςασ αςαφείασ. 

Επιπροςκζτωσ, θ δε πρόβλεψθ κατάπτωςθσ Ροινικισ ιτρασ του Ραραρτιματοσ 
16.2 τθσ ΣΡ από τθν παρζλευςθ 36 μθνϊν, ενϊ παράλλθλα θ ζγκριςθ τθσ Στατικισ 
Μελζτθσ δφναται να διαρκζςει ζωσ και 18 μινεσ, δεν ςυντελεί αυτοτελϊσ ςτθν 
πραγμάτωςθ του ςκοποφ του Άρκρου 3.5 (δ) τθσ ΣΡ, περί επαναλειτουργίασ του 
Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ και τθσ καταλλθλότθτάσ του προσ χριςθ και 
δθμόςια πρόςβαςθ. Δθλαδι, ενϊ δίδεται το χρονικό διάςτθμα 18 μθνϊν για τθν 
εκπόνθςθ και ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ, δίδεται το ίδιο ακριβϊσ διάςτθμα των 18 μθνϊν 
για τθν πλιρθ εκπλιρωςθ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. των Ζργων Αποκατάςταςθσ του 
Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ, κτίριο το οποίο ζχει κρικεί και διατθρθτζο, 
αποτελόν χρονικό διάςτθμα αρκετά περιοριςμζνο για εργαςίεσ τζτοιου είδουσ και 
ςθμαντικότθτασ.  

Αντίκετα, εάν με τθν διάταξθ 3.5 (δ) είχε τεκεί ςυνολικά για τθν ολοκλιρωςθ των 
ζργωναποκατάςταςθσ θ προκεςμία των 36 μθνϊν και θ πρόβλεψθ επιβολισ 
κυρϊςεων τθσ παρ. 2 του Άρκρου 16.2 τθσ ΣΡ ετίκετο ςε 48 μινεσ, δθλαδι εάν 
ικελε κεωρθκεί ότιδιδόταν χρονικό διάςτθμα επιπλζον 12 μθνϊν ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
για τθν ολοκλιρωςθ των ζργων αποκατάςταςθσ ωσ χρόνοσ ςυμμόρφωςθσ, τοφτο κα 
ιταν ςφμφωνο με τθν Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ υπό το πρίςμα των αρχϊν που 
τζκθκαν, κακότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ παράβαςθ κα επιδεχόταν αποκατάςταςθσ 
κατ’ άρκρο 16.1 ΣΡ, «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». 
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Ωσ εκ τοφτου, για τθν ενιαία ερμθνεία και εφαρμογι τθσ ΣΡ, ςφμφωνα με τα Άρκρα 
173 και 200 του ΑΚ, δθλαδι ςφμφωνα με τθν αλθκινι βοφλθςθ των 
αντιςυμβαλλομζνων μερϊν (Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ΕΔ), χωρίσ προςιλωςθ ςτισ λζξεισ, όπωσ 
απαιτεί θ καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ, θ παρ. 2 του Ραραρτιματοσ 16.2 τθσ 
ΣΡ χριηει πικανισ τροποποίθςθσ εκ των Μερϊν τθσ ΣΡ, ωσ κατωτζρω, ϊςτε να 
καταςτεί ςφμφωνο με το γράμμα και ςκοπό του Άρκρου 3.5 (δ) τθσ ΣΡ και εν γζνει 
ςκοπό τθσ ΣΡ: 

 

2. Μθ εκπλιρωςθ Ζργων Αποκατάςταςθσ Κτιρίου Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ 

Μθ εκπλιρωςθ των Ζργων Αποκατάςταςθσ κατά τθ διάρκεια των 48 μθνϊν μετά 
από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ: 

Σφποσ 
Παραβίαςησ 

Ποςό Τςτζρηςησ Ποινικζσ Ρήτρεσ 

Χαμθλισ 
βαρφτθτασ 

Μεταξφ 0 και 10% του Κόςτουσ 
Αναφοράσ 

5% του ςυνολικοφ (100%) 
Ροςοφ Υςτζρθςθσ για κάκε 
μινα κακυςτζρθςθσ 
ολοκλιρωςθσ των Ζργων, μζχρι 
τθν πλιρωςθ του 105% του 
ςυνολικοφ (100%) τμιματοσ 
του Ροςοφ Υςτζρθςθσ 

Μζςθσ 
βαρφτθτασ 

Μεταξφ 10 και 20% του Κόςτουσ 
Αναφοράσ 

15% του ςυνολικοφ (100%) 
Ροςοφ Υςτζρθςθσ για κάκε 
μινα κακυςτζρθςθσ 
ολοκλιρωςθσ των Ζργων, μζχρι 
τθν πλιρωςθ του 115% του 
ςυνολικοφ (100%) τμιματοσ 
του Ροςοφ Υςτζρθςθσ 

Υψθλισ 
βαρφτθτασ 

Ρεριςςότερο από 20% του 
Κόςτουσ Αναφοράσ 

20% του ςυνολικοφ (100%) 
Ροςοφ Υςτζρθςθσ για κάκε 
μινα κακυςτζρθςθσ 
ολοκλιρωςθσ των Ζργων, μζχρι 
τθν πλιρωςθ του 120% του 
ςυνολικοφ (100%) τμιματοσ 
του Ροςοφ Υςτζρθςθσ 

Η τροποποίθςθ αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε με τροποποίθςθ του 
κυρωτικοφ νόμου, είτε με τθν αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου μθχανιςμοφ του 
άρκρου 30.2 ΣΡ. 

Σφμφωνα με το άρκρο αυτό προβλζπεται ότι «οποιαδιποτε τροποποίθςθ όρου τθσ 
παροφςασ, παραίτθςθ από οποιαδιποτε διάταξθ τθσ παροφςασ, ςυναίνεςθ 
αναφορικά με τθ μθ ςυμμόρφωςθ του άλλου Μζρουσ με όρο τθσ παροφςασ ι άλλθ 
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παρζκκλιςθ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ κα είναι ανίςχυρθ, εκτόσ εάν γίνει 
εγγράφωσ και υπογράφεται από τα μζρθ που ςυμβάλλονται ςτθν παροφςα….». 

Επειδι ο περί των ποινικϊν ρθτρϊν τικζμενοσ, εκ τθσ παρ. 2 του Ραραρτιματοσ 
16.2 τθσ ΣΡ, μθχανιςμόσ των περιπτϊςεων μθ Εκπλιρωςθσ των Ζργων 
Αποκατάςταςθσ αποτελεί μία μεν αςαφι διάταξθ ςε ςχζςθ με τα προαναφερκζντα 
Άρκρα, πλθν όμωσ δε ζναν ιδιάηοντα και εμπεριςτατωμζνο μθχανιςμό επιβολισ 
ποινικϊν ρθτρϊν, τα Συμβαλλόμενα Μζρθ δφνανται, ζνεκα των πρόδθλων και 
αντικειμενικϊν αςαφειϊν που ζχουν περιλθφκεί εντόσ τθσ ΣΡ, να αξιοποιιςουν τθ 
δυνατότθτα χριςθσ του Άρκρου 30.2 τθσ ΣΡ για ςυναίνεςθ ςε μθ ςυμμόρφωςθ 
ςτθν περίπτωςθ επιβολισ των ποινικϊν ρθτρϊν για το διάςτθμα μεταξφ 36 και 48 
μθνϊν από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ ΣΡ. 

ΙΙΙ. Αίτημα περί μεταφοράσ Κόςτουσ Αναφοράσ Τποχρεωτικήσ Επζνδυςησ 
Προτεραιότητασ ΙΙ 

Σφμφωνα με τθν εν κζματι επιςτολι, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. περαιτζρω αιτείται από τθ .Α.Λ. 
«Τα 20.000.000 ευρϊ των Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ να 
αντικαταςτακοφν από ιςοδφναμου κόςτουσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ ςτθν 
επζκταςθ του Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων…» 

Το Άρκρο 7.3 τθσ ΣΡ ορίηει ότι οι Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ διακρίνονται ςε 
δφο κατθγορίεσ, (ΡI) αυτζσ που ορίηονται ωσ Ρροτεραιότθτασ Ι, Συνολικοφ Κόςτουσ 
Αναφοράσ 130.000.000€, και δεν μπορεί θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να τροποποιιςει «…Ο ΟΛΘ 
δεν δφναται να μεταβάλει τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ Ι…» 
και (ΡII) αυτζσ που ορίηονται ωσ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ, Συνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ 
50.000.000€, που μπορεί θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να προτείνει επιπροςκζτωσ ι ςτθ κζςθ τουσ 
άλλεσ επενδφςεισ, υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ,  

α) τθσ ςυμφωνίασ του ςυνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ τουσ με αυτό τθσ αντίςτοιχθσ 
κατθγορίασ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ 7.2 «…Ο ΟΛΘ δικαιοφται να 
προτείνει Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ επιπροςκζτωσ ι ςτθ 
κζςθ αυτϊν που προςδιορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2, εφόςον το ςυνολικό Κόςτοσ 
Αναφοράσ τουσ δεν υπολείπεται εκείνου που προςδιορίηεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2 
για το ςφνολο των Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ, 
προκειμζνου να εκτελεςτοφν ςτθ κζςθ αυτϊν…»,  

β) τθσ μθ απαλλαγισ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναφορικά με τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ του παλαιοφ τελωνειακοφ ςτακμοφ «…δεν 
κα επιτρζπεται καμία τροποποίθςθ που κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν απαλλαγι του 
ΟΛΘ από τισ υποχρεϊςεισ του αναφορικά με τθν εκτζλεςθ των Εργαςιϊν 
Αποκατάςταςθσ…» και  

γ) ότι ςυνάδουν με το MasterPlan ι/και το Σ.Α.Λ. ι/και ότι είναι ανεπαρκείσ για τθν 
επίτευξθ ι τθ διατιρθςθ των Ελαχίςτων Επιπζδων Υπθρεςιϊν «…ο αρμόδιοσ 
Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ μπορεί να απορρίψει Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ 
Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ προτεινόμενεσ από τον ΟΛΘ ςε αντικατάςταςθ 
άλλων, για το λόγο ότι δεν ςυνάδουν με το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ 
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Διαχείριςθσ Λιμζνα ι/και το Σχζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα ι/και ότι είναι ανεπαρκείσ για 
τθν επίτευξθ ι τθ διατιρθςθ Ελαχίςτων Επιπζδων Υπθρεςιϊν…». 

Τα ςυμβατικά εκ του Ραραρτιματοσ 7.2 τθσ ΣΡ ζργα αναλφονται ςτισ κάτωκι 
Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ (Υ.Ε.): 

α. Στο αναφερκζν ωσ «6οσ Ρροβλιτασ, επζκταςθ λιμενικισ υποδομισ» ζργο (υπ’ 
αρ. 1 Υ.Ε.) του Ραραρτιματοσ 7.2, ενταγμζνο ςτισ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ 
Ρροτεραιότθτασ Ι και Κόςτουσ Αναφοράσ 130.000.000 ευρϊ. 

β.1 Στο αναφερκζν ωσ «6οσ Ρροβλιτασ, εξοπλιςμόσ Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων 
και Στακμοφ Ξθροφ Χφδθν Φορτίου» ζργο (υπ’ αρ. 2 Υ.Ε.)του Ραραρτιματοσ 7.2, 
ενταγμζνο ςτισ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ και Κόςτουσ 
Αναφοράσ 30.000.000 ευρϊ. 

β.2 Στο αναφερκζν ωσ «Γενικι ανάπτυξθ λιμζνα, περιλαμβανομζνων των Ζργων 
Αποκατάςταςθσ του Κτιρίου Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ» ζργο (υπ’ αρ. 3 
Υ.Ε.) του Ραραρτιματοσ 7.2, ενταγμζνο ςτισ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ 
Ρροτεραιότθτασ ΙΙ και Κόςτουσ Αναφοράσ 20.000.000 ευρϊ. 

Από τθν γραμματικι ερμθνεία του Άρκρου 7.3 τθσ ΣΡ κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 
7.2 τθσ ΣΡ κακίςταται ςαφζσ ότι τυχόν μεταφορά του Κόςτουσ Αναφοράσ, των 
20.000.000 ευρϊ από τισ ΡρϊτεσΥποχρεωτικζσΕπενδφςεισΡροτεραιότθτασ IΙ προσ τισ 
ΡρϊτεσΥποχρεωτικζσΕπενδφςεισΡροτεραιότθτασ I, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί θ 
επζκταςθλιμενικισυποδομισ του Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων (6ου Ρροβλιτα), 
δεν είναι επιτρεπτι από τθ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ, κακϊσ τίκεται ωσ προχπόκεςθ 
ότι το Κόςτοσ Αναφοράσ για το ςφνολο των προςδιοριηόμενων ςτο Ραράρτθμα 7.2 
τθσ ΣΡ Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ,δεν κα πρζπει να 
υπολείπεται ςε περίπτωςθ πρόταςθσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για πρόςκετεσ ι 
τροποποιθμζνεσ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ. Ήτοι το 
Κόςτοσ Αναφοράσ των Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ να 
αντιςτοιχεί ςε τουλάχιςτον 50.000.000 ευρϊ. 

Ρεραιτζρω, θ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναφορά ότι θ «διευκρίνιςθ τθσ ΣΡ 7.3 (i) 
καταργεί ουςιαςτικά τον διαχωριςμό μεταξφ των Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων» δεν 
είναι ορκι. Αντικζτωσ, θ ΣΡ 7.3 (i) κζτει απλϊσ ωσ προχπόκεςθ ότι, τυχόν πρόταςθ 
τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για επιπρόςκετεσ ι για μεταβολι των Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν 
Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ που προςδιορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2, δεν κα 
επιτρζπεταινα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απαλλαγι τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από τθν 
υποχρζωςθ εκπλιρωςθσ των Ζργων Αποκατάςταςθσ του Ραλαιοφ Τελωνειακοφ 
Στακμοφ. 

Ωσ εκ τοφτου, ουδεμία αμφιβολία από οιοδιποτε ςθμείο (Άρκρα 3.5(δ), 7.3, και 
ΡΑΑΤΗΜΑ 7.2) τθσ ΣΡ καταλείπεται ότι αποτελεί υποχρζωςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να 
μεριμνιςει, κακ’ οιονδιποτε τρόπο, για τθν πλιρθ εκπλιρωςθ των Ζργων 
Αποκατάςταςθσ του Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ 
και τουσ ςκοποφσ του Άρκρου 3.5 (δ) τθσ ΣΡ. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΕΙ 

1. Υπζρ τθσ ενιαίασ ερμθνείασ και εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.», όπωσ 
αυτι τροποποιικθκε και κωδικοποιικθκε με τον κυρωτικό νόμο 4522/2018 
(ΦΕΚ Α’ 39), όπωσ απαιτεί θ καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ και περί 
άρςεωσ τθσ αςαφείασ όςον αφορά τθν παρ. 2 του Ραραρτιματοσ 16.2 τθσ 
ΣΡ, χριηουςασ είτε τροποποιιςεωσ εκ των Μερϊν τθσ Σφμβαςθσ 
Ραραχϊρθςθσ, ωσ ανωτζρω, είτε αξιοποίθςθσ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ 
του Άρκρου 30.2 τθσ ΣΡ για ςυναίνεςθ ςε μθ ςυμμόρφωςθ ςτθν περίπτωςθ 
επιβολισ των ποινικϊν ρθτρϊν για το διάςτθμα μεταξφ 36 και 48 μθνϊν από 
τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ ΣΡ, ϊςτε να καταςτεί ςφμφωνθ θ 
διαδικαςία με το γράμμα και το ςκοπό του Άρκρου 3.5(δ) τθσ ΣΡ, όπωσ 
επίςθσ το γράμμα και εν γζνει το ςκοπό τθσ ΣΡ. 
 

2. Αρνθτικϊσπερί του αιτιματοσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αναφορικά με τθ μεταφορά 
του Κόςτουσ Αναφοράσ των 20.000.000 ευρϊ από τθν υπ’ αρ. 3θ 
Υποχρεωτικι Επζνδυςθ, ενταγμζνθ ςτισ 
ΡρϊτεσΥποχρεωτικζσΕπενδφςεισΡροτεραιότθτασ IΙ, προσ τθν 
επζκταςθλιμενικισυποδομισ του Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων, κακϊσ το 
αίτθμα δεν είναι επιτρεπτό, κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα, από τθ ΣΡ. 

 

 

 

 
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ .Α.Λ. 

Ραναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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