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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 90/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 6 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Απόψεισ τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων επί του από 18.01.2019 Αναθεωρημζνου 

κειμζνου επιγραφομζνου ωσ «Προςχζδιο Αρχικοφ χεδίου Ανάπτυξησ Λιμζνοσ» 
Θεςςαλονίκησ. 

 

Σθν 28θ Φεβρουαρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 46θ 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 Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

2. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ ανζφερε ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςε απόψεισ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) επί του, υποβλθκζντοσ δυνάμει του Άρκρου 6.3 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 φμβαςθσ 
Παραχϊρθςθσ (εφεξισ: Π) μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ) και τθσ Οργανιςμόσ 
Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κειμζνου επιγραφομζνου ωσ «Προςχζδιο 
Αρχικοφ χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνοσ» (εφεξισ: Προςχζδιο .Α.Λ.) Θεςςαλονίκθσ, για τισ κατ’ 
Άρκρον 6.3 (γ)(iv)(Δ) τθσ Π απόψεισ τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.). 

Ζπειτα ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
26.02.2019 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 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 21/09/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 919/21.09.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ., με επιςτολι του 
Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το από 21.09.2018 
υποβλθκζν ςτον Αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ. Προςχζδιο .Α.Λ. ςτθν Αγγλικι. 

2) τισ 02/10/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 947/03.10.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ., με επιςτολι του 
Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το από 02.10.2018 
υποβλθκζν ςτον Αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ. Προςχζδιο .Α.Λ. ςτθν Ελλθνικι. 

3) τισ 05/11/2018, αναφορικά με το από 02.10.2018 υποβλθκζν Προςχζδιο .Α.Λ., θ Ρ.Α.Λ., 
κατά τθν 41θ ςυνεδρίαςι τθσ (κζμα 5ο), διατφπωςε τισ απόψεισ τθσ, τισ οποίεσ, με το υπ’ αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ 489/12.11.18 διαβιβαςκζν ζγγραφό τθσ, απζςτειλε ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και 
κοινοποίθςε ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (εφεξισ: ΤΝΑΝΠ) και ςτθ 
Γενικι Γραμματεία Λιμζνων Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (εφεξισ: 
ΓΓΛΛΠΝΕ). 

4) τισ 20/11/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1139/21.11.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. ζγγραφο τθσ 
ΓΓΛΛΠΝΕ (με αρ. πρωτ. ΓΓΛΛΠΝΕ 3000.0/86111/2018), ςφμφωνα με το οποίο θ ΓΓΛΛΠΝΕ, 
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ διατάξεισ των Άρκρων 6 και 7 και του Παραρτιματοσ 6.3(β) τθσ Π 
κακϊσ και τισ απόψεισ τθσ Ρ.Α.Λ. και του Περιφερειακοφ Γραφείου Θεςςαλονίκθσ τθσ 
Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Δ.Α.Λ.-Θ.), προζβθ ςτθν εξζταςθ και απόρριψθ του από 
02.10.2018 υποβλθκζντοσ Προςχεδίου ΑΛ, επικαλοφμενθ τισ κατ’ Άρκρον 6.3(γ)(iv)(Α), (Β) 
και (Δ) διατάξεισ τθσ Π. 

5) τισ 22/01/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 63/22.01.19) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ., με επιςτολι του 
Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το από 18.01.2019 
ανακεωρθκζν και από 22.01.2019 υποβλθκζν ςτον Αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ. 
Προςχζδιο .Α.Λ. (εφεξισ: Ανακεωρθμζνο Προςχζδιο .Α.Λ.) ςτθν Ελλθνικι. 
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6) τισ 07/02/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 158/07.02.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ., ζγγραφο του κ. 
επικεφαλισ τθσ Δ.Α.Λ.-Θ. με τισ απόψεισ επί του Ανακεωρθμζνου Προςχεδίου .Α.Λ. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ.» (ΦΕΚ Α 40). 

2) Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει, ιδίωσ τα άρκρα 113 και 132. 

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.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) Άρκρο 15. 

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). 

7) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

8) Η υπ’ αρικ. 73/2018 Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ., λθφκείςα κατά τθν 41θ υνεδρίαςθ τθσ Αρχισ ςτισ 
05.11.2018. 

9) Η υπ’ αρικ. 8/2018 Γνωμοδότθςθ τθσ Ρ.Α.Λ., λθφκείςα κατά τθν 43θ υνεδρίαςθ τθσ Αρχισ 
ςτισ 20.12.2018. 

10) Σον από 03.10.2018 διεξοδικό κατάλογο, των Τπουργϊν Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
και Οικονομικϊν, των άρκρων που αναφζρονται ςε «Κυβερνθτικό φορζα του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου (Ε.Δ.)» μετά του αντιςτοιχοφντοσ κατά περίπτωςθ αρμοδίου Κυβερνθτικοφ Φορζα, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 2.4 τθσ κυρωκείςασ με το Ν.4522/2018 Π. 
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ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Επί του αντικειμζνου του κζματοσ, παρατίκενται οι κάτωκι Γενικζσ και Σεχνικζσ Παρατθριςεισ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Π. 

Α. Αρμοδιότητα τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Η κατ’ Άρκρον 6.3(γ) τθσ Π διαδικαςία εξζταςθσ και ζγκριςθσ οιουδιποτε υποβλθκζντοσ 
Προςχεδίου χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνα προβλζπει ςτθν παρ. (iv) αυτοφ (του Άρκρου) ότι «Κατά 
τθν εξζταςθ του Προςχεδίου του ΑΛ, ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ κα λαμβάνει υπόψθ και 
κα μπορεί να απορρίψει Προςχζδιο του ΑΛ για τουσ εξισ περιοριςτικά αναφερόμενουσ λόγουσ:… 
…(Δ) τισ απόψεισ τθσ ΡΑΛ, του Γενικοφ Επιτελείου Ναυτικοφ ι/και του Λιμενικοφ ϊματοσ 
Ελλάδασ, ςτον βακμό που ςχετίηονται με τθν προςταςία, αςφάλεια και τισ λειτουργικζσ πτυχζσ 
του αντίςτοιχου ςχεδίου του Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ» 

Επιπροςκζτωσ, δυνάμει του Άρκρου 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 διαδικαςία εξζταςθσ και ζγκριςθσ του Προςχεδίου .Α.Λ. υπαγορεφεται από τθν Π (Άρκρο 6.3 
παράγραφοσ γ, περίπτωςθ iv, υποπερ. Δ) και κατά ςυνζπεια ςφμφωνα με τισ ανωτζρω 
νομοκετικζσ διατάξεισ θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί 
του εν κζματι ηθτιματοσ. υνεπϊσ, απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ., το 
εν κζματι κείμενο. 

Β. Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ τησ Πρϊτησ Επενδυτικήσ Περιόδου τησ Π 

φμφωνα με τθν Π μεταξφ του Ε.Δ. και τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όπωσ αυτι κυρϊκθκε με τον Ν.4522/2018 
(ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018), κατά τθν Πρϊτθ Επενδυτικι Περίοδο –– θ οποία ξεκινά κατά τθν τρίτθ 
(3θ) επζτειο τθσ Ημερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ (23.03.2021), εκτόσ εάν θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παραδϊςει 
ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο γραπτι Ειδοποίθςθ Ζναρξθσ εργαςιϊν των Πρϊτων Τποχρεωτικϊν 
Επενδφςεων νωρίτερα από τθν προαναφερκείςα θμερομθνία, και λιγει τθν αμζςωσ 
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προθγοφμενθ θμζρα τθσ εβδόμθσ (7θσ) επετείου αυτισ (22.03.2026), εκτόσ εάν θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
παραδϊςει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο γραπτι Ειδοποίθςθ Παράταςθσ τθσ Πρϊτθσ Επενδυτικισ 
Περιόδου, ςτθν περίπτωςθ που μζχρι τθν προαναφερκείςα θμερομθνία το ζργο: (i) «Νζα 
ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ μεταξφ του Προβλιτα VI του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ και του υφιςτάμενου 
Εκνικοφ ιδθροδρομικοφ Δικτφου» δεν ζχει ολοκλθρωκεί και δεν ζχει διατεκεί για εμπορικζσ 
μεταφορζσ ι/και (ii) «Ολοκλιρωςθσ τθσ ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ μεταξφ του Προβλιτα VI του 
Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ με τον αυτοκινθτόδρομο ΠΑΘΕ και τθν Εγνατία Οδό» δεν ζχει ολοκλθρωκεί 
και δεν ζχει διατεκεί ςτο κοινό για τθ ςυνικθ προγραμματιςμζνθ χριςθ, ζωσ τθν θμερομθνία 
πραγματικισ ολοκλιρωςθσ και των δφο προαναφερόμενων ζργων και εφόςον δεν υπερβαίνει τθν 
όγδοθ (8θ) επζτειο τθσ Ημερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ (22.03.2027) –– θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κα αναλάβει τισ 
Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ (εφεξισ: Τ.Ε.) που περιγράφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7.2 τθσ Π, με το 
υνολικό Κόςτοσ Αναφοράσ, για όλεσ τισ Πρϊτεσ Τ.Ε., να ανζρχεται ςτο ποςό των 180.000.000€. 

Οι Πρϊτεσ Τ.Ε. διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ, (α) αυτζσ που ορίηονται ωσ Προτεραιότθτασ Ι, 
υνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ 130.000.000€ (υπ’ αρικ. 1 Τ.Ε.), και δεν μπορεί θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να 
τροποποιιςει και (β) αυτζσ που ορίηονται ωσ Προτεραιότθτασ ΙΙ, υνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ 
50.000.000€ (υπ’ αρικ. 2 Τ.Ε., Κόςτουσ Αναφοράσ 30.000.000€ και 3 Τ.Ε., Κόςτουσ Αναφοράσ 
20.000.000€), που μπορεί θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να προτείνει επιπροςκζτωσ ι ςτθ κζςθ τουσ άλλεσ 
επενδφςεισ, με τθν επιφφλαξθ, (i) τθσ ςυμφωνίασ του ςυνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ τουσ με αυτό 
τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ Προτεραιότθτασ ΙΙ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 7.2 και (ii) τθσ μθ απαλλαγισ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναφορικά με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ 
του παλαιοφ τελωνειακοφ ςτακμοφ και (iii) ότι ςυνάδουν με το Master Plan ι/και το .Α.Λ. ι/και 
ότι είναι ανεπαρκείσ για τθν επίτευξθ ι τθ διατιρθςθ των Ελαχίςτων Επιπζδων Τπθρεςιϊν. 

Γ. Γενικζσ Παρατηρήςεισ 

1) Η κατάρτιςθ του Ανακεωρθμζνου Προςχεδίου .Α.Λ. οφείλει, όπωσ προβλζπεται ςτο Άρκρο 
6.3(β)(iii) τθσ Π, να ακολουκιςει «…τουσ κανόνεσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ… …όπωσ 
παρατίκενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.3(β)», πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
(i)(Α) «Σον προςδιοριςμό, τθν παρουςίαςθ και τθν κατανομι, διαχρονικά (ςε μθνιαία βάςθ 
για τθν αναφερόμενθ περίοδο), τθσ ςχεδιαςκείςασ προόδου και εξζλιξθσ… …πρωτοβουλιϊν 
ανάπτυξθσ». 

2) Ομοίωσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο (i)(Β) «Σθ κζςπιςθ λεπτομεροφσ ςχεδίου υποδομϊν, 
καταςκευαςτικοφ… …ςχεδίου ανάπτυξθσ και εγκατάςταςθσ για κάκε τμιμα λειτουργίασ του 
λιμζνα Θεςςαλονίκθσ…». 

3) Ομοίωσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο (i)(Δ) «Σθν περιγραφι των ςταδίων οριοκζτθςθσ, 
παραχϊρθςθσ και αδειοδότθςθσ… …που ιςχφουν για κάκε ζργο ανάπτυξθσ κακϊσ και των 
αναμενόμενων χρόνων ολοκλιρωςθσ». 

4) Ομοίωσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο (iii) «Να παρακζτει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 
περιζχονται ςτο ιςχφον εγκεκριμζνο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ 
(Master Plan), ςτο μζτρο που ανταποκρίνεται ςτθν περίοδο αναφοράσ που καλφπτει το χζδιο 
Ανάπτυξθσ Λιμζνα, βελτιωμζνθ κατά το αυξθμζνο επίπεδο κατάλλθλθσ… … τεχνικισ,… 
…τεκμθρίωςθσ μζςω αναφοράσ ςτουσ βραχυπρόκεςμουσ και/ι μεςοπρόκεςμουσ 
αντικειμενικοφσ ςκοποφσ αυτοφ…». 
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5) Ομοίωσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο (iv) «…κα περιλαμβάνει όλα τα ζργα που προβλζπονται 
ςτο Άρκρο 7.2 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ και ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7.2 (Τποχρεωτικζσ 
Επενδφςεισ Λιμζνα)». 

Δ. Σεχνικζσ Παρατηρήςεισ 

1) Σα ςτοιχεία περιγραφισ και τεκμθρίωςθσ των προτεινομζνων εκ του Ανακεωρθκζντοσ 
Προςχεδίου .Α.Λ. επενδφςεων οφείλουν να αντιςτοιχιςτοφν ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά εκ 
του Παραρτιματοσ 7.2 τθσ Π ζργα Τ.Ε., όπωσ αυτά παρατίκενται ςτο εν λόγω Παράρτθμα. 

2) Σο υποβλθκζν Ανακεωρθμζνο Προςχζδιο .Α.Λ. για να ικανοποιεί κατ’ ολοκλθρωμζνο τρόπο 
τισ ανειλθμμζνεσ επενδυτικζσ του υποχρεϊςεισ από τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δυνάμει των 
προβλζψεων τθσ Π, κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 7.2. τθσ Π. το υποβλθκζν κείμενο, το Κόςτοσ Αναφοράσ των 20.000.000€ 
τθσ υπ’ αρικ. 3 Τ.Ε. «Γενικι ανάπτυξθ λιμζνα, περιλαμβανομζνων των Ζργων Αποκατάςταςθσ 
του Κτιρίου Παλαιοφ Σελωνειακοφ τακμοφ» περιορίηεται ςτο ποςό των 5.381.000€, το οποίο 
αντιςτοιχεί ςτθν εκπόνθςθ Σεχνικισ Μελζτθσ για τθ ςτατικι αποκατάςταςθ του 
προαναφερκζντοσ κτιρίου κακϊσ και ςε εργαςίεσ δομικισ και λειτουργικισ του 
αποκατάςταςθσ. 

Η πραγματοποιοφμενθ, ςτθ τζταρτθ περίοδο τθσ παραγράφου υπό το τίτλο «Βαςικζσ 
παρατθριςεισ αναφορικά με τισ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ» τθσ ςελίδασ 31 του υποβλθκζντοσ 
Ανακεωρθμζνου Προςχεδίου .Α.Λ., αναφορά, ότι «Σο επενδυτικό ςχζδιο του Ο.Λ.Θ. 
περιλαμβάνει επίςθσ πρόςκετεσ επενδφςεισ φψουσ ~€43 εκατ. οδικϊν, ςιδθροδρομικϊν, 
οικοδομικϊν και λιμενικϊν ζργων, τόςο για το ΕΜΠΟ όςο και για το ςυμβατικό λιμζνα, οι 
οποίεσ υπερκαλφπτουν τισ υποχρεωτικζσ επενδφςεισ Γενικισ Ανάπτυξθσ Λιμζνοσ φψουσ €20 
εκατ., όπωσ προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ», οδθγεί άνευ ετζρου 
ςτον αποκλειςμό τυχόν κεϊρθςθσ τθσ ζνταξθσ των εν λόγω επενδφςεων ωσ τμιμα τθσ υπ’ 
αρικ. 3 Τ.Ε, παρά τθν εν τοισ πράγμαςι δυνάμενθ ςυμπερίλθψθ οριςμζνων εξ αυτϊν ςτθν εν 
λόγω Τ.Ε. (υπ’ αρικ. 3). 

3) Σα ςτοιχεία περιγραφισ και τεκμθρίωςθσ των χαρακτθριηόμενων ωσ «υπό προχποκζςεισ» 
Επενδφςεων, αναφορικά με τθν επζκταςθ του ανατολικοφ τμιματοσ του 6ου Προβλιτα και 
τθν ενοποίθςθ των προβλθτϊν 4 και 5, νοοφνται ωσ προκαταρκτικά, κακότι οι εν λόγω 
επενδφςεισ προσ το παρόν φαίνεται να ευρίςκονται ςε αρχικά ςτάδια ςχεδιαςμοφ. 
Προτείνεται θ επίςπευςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ αναφορικά με τθν 
εξαςφάλιςθ κονδυλίων, κακϊσ και διαςαφινιςθ των προκζςεων και δεςμεφςεων του 
Οργανιςμοφ. 

4) Από τα ςτοιχεία περιγραφισ και τεκμθρίωςθσ των προτεινομζνων εκ του Ανακεωρθμζνου 
Προςχεδίου .Α.Λ. επενδφςεων απουςιάηουν: α) θ προςικουςα Σεχνικι Περιγραφι των 
προτεινομζνων επενδφςεων, β) θ ςαφισ απεικόνιςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ και τθσ 
αλλθλουχίασ των δράςεων υλοποίθςθσ αναφορικά με τθν καταςκευαςτικι φάςθ των ζργων 
(διάγραμμα τφπου Gantt ι Pert) και γ) θ λεπτομερισ απεικόνιςθ προχπολογιςμοφ των 
εργαςιϊν των περιγραφόμενων ζργων. 

5) Η τεκείςα χρονικι διάρκεια «Ζγκριςθσ οριςτικισ μελζτθσ από τον Ανεξάρτθτο μθχανικό» των 
δζκα πζντε (15) θμερϊν – ςτο: α) υπ’ αρικ. 1 ζργο «Επζκταςθ λιμενικισ υποδομισ 6ου 
Προβλιτα», Κόςτουσ Αναφοράσ 130.000.000€, ενταγμζνο ςτθν υπ’ αρικ. 1 Τ.Ε., β) υπ’ αρικ. 2 
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ζργο «Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ κτιρίου του Παλαιοφ Σαλωνειακοφ τακμοφ», Κόςτουσ 
Αναφοράσ 5.381.000€, ενταγμζνο ςτθν υπ’ αρικ. 3 Τ.Ε., γ) υπ’ αρικ. 3 ζργο «Δάπεδα 
επιςτρϊςεων & υδραυλικά ζργα υφιςτάμενου τμιματοσ ΕΜΠΟ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
βάςθσ του Κ26)», και Κόςτουσ Αναφοράσ 10.000.000€, ενταγμζνο ςτισ Πρόςκετεσ Επενδφςεισ 
και δ) υπ’ αρικ. 6 ζργο «Κτίριο ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (μθχανουργείο)», 
Κόςτουσ Αναφοράσ 3.143.000€, ενταγμζνο ςτισ Πρόςκετεσ Επενδφςεισ, (εκτεκζντα ςτο 
«Διάγραμμα Gantt υλοποίθςθσ επενδφςεων» του κεφαλαίου «Παράρτθμα» των ςελίδων 46 
και 47 του Ανακεωρθμζνου Προςχεδίου .Α.Λ.) – δφναται να κρικεί ωσ βραχεία και 
ανελαςτικι εν’ όψει των εξαιρετικοφ είδουσ και ςθμαντικότθτασ των εκάςτοτε εργαςιϊν που 
αφορά. 

Η προαναφερκείςα κρίςθ ενιςχφεται περαιτζρω, λαμβάνοντασ αναλογικά υπ’ όψιν τθν κατ’ 
Άρκρον 7.11 τθσ Π διάταξθ, θ οποία κζτει ωσ χρονικό διάςτθμα τισ 30 θμζρεσ αναφορικά με 
τθν από πλευράσ Ανεξαρτιτου Μθχανικοφ εξζταςθ του Φακζλου Σεκμθρίωςθσ Προμθκειϊν 
«…(γ) ο Φάκελοσ Σεκμθρίωςθσ Προμθκειϊν κα κεωρείται οριςτικόσ (τα Δικαιολογθτικά 
Προμθκειϊν), εκτόσ αν ο Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ ζχει διατυπϊςει εγγράφωσ ενςτάςεισ εντόσ 
30 θμερϊν από τθ λιψθ του Φακζλου Σεκμθρίωςθσ Προμθκειϊν,…». 

Εν πάςθ περιπτϊςει, τθν από τεχνικισ απόψεωσ κρίςθ επί τθσ εν γζνει ορκότθτασ των 
τεκζντων ςτο Ανακεωρθμζνο Προςχζδιο .Α.Λ. ςτοιχείων φζρει ο Ανεξάρτθτοσ Μθχανικόσ, ο 
οποίοσ ςφμφωνα τόςο με τθ τελεολογικι ερμθνεία του Άρκρου 27.8 τθσ Π «…(α) κα εξετάηει 
κάκε προςχζδιο Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ και προςχζδιο ΑΛ 
και κάκε προςχζδιο Προγράμματοσ Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων και κα προτείνει αλλαγζσ, 
όπου αρμόηει, ςχετικά με τα ακόλουκα:…» όςο και με τθ γραμματικι ερμθνεία τθσ διάταξθσ 
(δ) του ιδίου Άρκρου τθσ Π, δυνάμει τθσ οποίασ «κα παρζχει τθ ςυνδρομι του από κάκε 
άλλθ τεχνικι άποψθ, όπωσ μπορεί να ηθτθκεί από τον ΟΛΘ και το Ελλθνικό Δθμόςιο,». 

Εν κατακλείδι, θ αναφορά ςτθν όγδοθ περίοδο τθσ ςελίδασ 2 του Ανακεωρθμζνου 
Προςχεδίου .Α.Λ. «…το παρόν επικαιροποιθμζνο Προςχζδιο Αρχικοφ ΑΛ δεν ζχει ελεγχκεί 
από τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό…» ζρχεται ςε αντίκεςθ με το προαναφερκζν Άρκρο (27.8) τθσ 
Π. 

6) Σο προβλεφκζν χρονικό διάςτθμα «Ζγκριςθσ οριςτικισ μελζτθσ από τθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν 
Ζργων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» των τριάντα (30) θμερϊν – ςτο α) υπ’ αρικ. 1 
ζργο «Επζκταςθ λιμενικισ υποδομισ 6ου Προβλιτα», Κόςτουσ Αναφοράσ 130.000.000€, 
ενταγμζνο ςτθν υπ’ αρικ. 1 Τ.Ε. και β) υπ’ αρικ. 3 ζργο «Δάπεδα επιςτρϊςεων & υδραυλικά 
ζργα υφιςτάμενου τμιματοσ ΕΜΠΟ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βάςθσ του Κ26)», και 
Κόςτουσ Αναφοράσ 10.000.000€, ενταγμζνο ςτισ Πρόςκετεσ Επενδφςεισ, κακϊσ και των 
ςαράντα πζντε (45) θμερϊν, ςτο γ) υπ’ αρικ. 6 ζργο «Κτίριο ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ (μθχανουργείο)», Κόςτουσ Αναφοράσ 3.143.000€, ενταγμζνο ςτισ Πρόςκετεσ 
Επενδφςεισ, (εκτεκζντα ςτο «Διάγραμμα Gantt υλοποίθςθσ επενδφςεων» του κεφαλαίου 
«Παράρτθμα» των ςελίδων 46 και 47 του Ανακεωρθμζνου Προςχεδίου .Α.Λ.) – δεν λαμβάνει 
υπ’ όψιν τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ των ενενιντα (90) θμερϊν του Άρκρου 10 του 
Ν.4522/2018, ςφμφωνα με τθν οποία «…3. Οι οριςτικζσ μελζτεσ ςχετικά με ζργα που 
αναλαμβάνονται από τθν ‘’Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.’’ ι για λογαριαςμό τθσ 
λαμβάνουν τθ διοικθτικι ζγκριςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ. Η εν λόγω ζγκριςθ τεκμαίρεται ότι ζχει χορθγθκεί εντόσ ενενιντα (90) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ οριςτικισ μελζτθσ, ςυνοδευόμενθσ από πλιρθ 
φάκελο δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ…». 
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7) Η προγραμματιςμζνθ προμικεια και παραλαβι μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτο: α) υπ’ αρικ. 
12 ζργο «Προμικεια μθχανθμάτων μεταφοράσ και ςτοιβαςίασ Ε/Κ Straddle Carriers» 
(ενταχκζν ςτθν υπ’ αρικ. 2 Τ.Ε. με Κόςτοσ Αναφοράσ 21.000.000€) και β) υπ’ αρικ. 14 ζργο 
«Προμικεια αυτοκινοφμενου λιμενικοφ γερανοφ» (ενταχκζν ςτθν υπ’ αρικ. 2 Τ.Ε. με Κόςτοσ 
Αναφοράσ 3.500.000€), αμφότερα εκτεκζντα ςτο «Διάγραμμα Gantt υλοποίθςθσ 
επενδφςεων» του κεφαλαίου «Παράρτθμα» των ςελίδων 49 και 50 του Ανακεωρθμζνου 
Προςχεδίου .Α.Λ., προβλζπεται ωσ ιδθ διενεργοφμενθ. Για τισ προαναφερκείςεσ ιδθ 
προγραμματιςμζνεσ προμικειεσ, βάςει των ςτοιχείων που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Αρχι, δεν 
τθρείται θ ςυμβατικϊσ προβλεπόμενθ διαδικαςία προμθκειϊν, ιτοι τθσ αναφερκείςασ κατ’ 
Άρκρον 7.11 τθσ Π διαδικαςίασ περί προμθκειϊν «…εξοπλιςμοφ ι άλλων ςτοιχείων και όχι 
ςτθν εκτζλεςθ ζργων». 

8) τθν ςελίδα 2 του Προςχεδίου .Α.Λ. αναφζρεται ότι· α) «…Οι ανακεωρθμζνεσ εκτιμιςεισ των 
εν λόγω δαπανϊν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο Αρχικό ΑΛ, που κα υποβλθκεί τον Μάρτιο του 
2019» και β) «…όλεσ οι μελλοντικζσ χρθματοοικονομικζσ προβλζψεισ που παρουςιάηονται 
ςτθν παροφςα μελζτθ, είναι ενδεικτικζσ και ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν ςθμαντικά, ωσ 
αποτζλεςμα των αναμενόμενων αλλαγϊν ςτισ παραδοχζσ και προχποκζςεισ τθσ μελζτθσ 
εντόσ του επόμενου εξαμινου, με τθν υποβολι του Αρχικοφ ΑΛ (Μάρτιοσ 2019)». Σα 
προαναφερκζντα α) και β) ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του Άρκρου 6.3 (δ) τθσ Π, 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ το παρόν Προςχζδιο .Α.Λ. δφναται να καταςτεί το ιςχφον χζδιο 
Ανάπτυξθσ Λιμζνα, το οποίο, εν πάςθ περιπτϊςει, πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από 
αιρζςεισ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

τθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για τθν αποςτολι των ωσ άνω Παρατθριςεων τθσ Ρυκμιςτικισ 
Αρχισ Λιμζνων επί του Ανακεωρθκζντοσ από 18 Ιανουαρίου 2019 κειμζνου αναφερομζνου ωσ 
«Προςχζδιο Αρχικοφ χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνοσ» τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. 
ςτθ Γενικι Γραμματεία Λιμζνων Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων. 
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