
1 
 

 

  

                   

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΑ 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ  
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  
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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 9/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 9 η

 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Αίτημα ςυναίνεςησ ςε μη ςυμμόρφωςη, κατ’ Άρθρον 30.2 τησ φμβαςησ 

Παραχώρηςησ μεταξφ του Ελληνικοφ Δημοςίου και τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκησ Α.Ε., δια τησ χορήγηςησ παράταςησ τησ προθεςμίασ για την υποβολή 
τησ Μελζτησ τατικήσ Αποκατάςταςησ του Παλαιοφ Σελωνειακοφ ταθμοφ. 

 

Σθν 4θ Απριλίου 2019, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 49θ 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. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: Ουδείσ 

 
  

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 από 21.03.2019 υποβλθκζντοσ αιτιματοσ 
ςυναίνεςθσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ, δυνάμει του Άρκρου 30.2 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: Ε.Δ.) και τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δια τθσ χοριγθςθσ παράταςθσ 
τθσ καταλθκτικισ, κατ’ Άρκρον 3.5(δ)(i) τθσ Π, προκεςμίασ για τθν υποβολι τθσ Μελζτθσ 
τατικισ Αποκατάςταςθσ του Παλαιοφ Σελωνιακοφ τακμοφ ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα 
του Ε.Δ. 

Ζπειτα ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
29.03.2019 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 21/03/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 301/21.03.19)εςτάλθ προσ το Τπουργείο Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ (εφεξισ: YNANΠ), Τπουργείο Οικονομικϊν (εφεξισ: ΤΠΟΙΚ), τθ Γενικι 
Γραμματεία Λιμζνων Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (εφεξισ: ΓΓΛΛΠΝΕ) 
και τθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
με τθν οποία αιτικθκε τθν από πλευράσ Ε.Δ. ςυναίνεςθ ςε μθ ςυμμόρφωςθ, κατ’ Άρκρον 
30.2 τθσ Π, δια τθσ χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ, κατ’ Άρκρον 3.5(δ)(i) τθσ Π, 
προκεςμίασ για τθν υποβολι τθσ Μελζτθσ τατικισ Αποκατάςταςθσ του Παλαιοφ Σελωνιακοφ 
τακμοφ ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

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

2) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ.»(ΦΕΚ Α’ 94). 

3) ON.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.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’63). 
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5) Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.»(ΦΕΚ Α’ 35) 

6) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ υκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (.A.Λ.).» (ΦΕΚ Αϋ28)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7) Σο ΠΔ456/1984 «Αςτικόσ Κϊδικασ και Ειςαγωγικόσ του Νόμοσ» (ΦΕΚ Α’ 164), Άρκρο 288. 

8) Ο Ν.2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

9) Ο Ν.2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - Σφςταςθ 
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ - Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε 
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» 

10) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

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

12) Η υπ’ αρικ. 29/2017 Απόφαςθ Ρ.Α.Λ., λθφκείςα κατά τθν 25θ υνεδρίαςθ τθσ Αρχισ ςτισ 
30.10.2017. 

13) Η υπ’ αρικ. 05/2018 Γνωμοδότθςθ Ρ.Α.Λ., λθφκείςα κατά τθν 30θ υνεδρίαςθ τθσ Αρχισ ςτισ 
06.02.2018. 
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ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια τεκμηρίωςησ: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Β. Νομικό Πλαίςιο και Διατάξεισ τησ Π 

Ι. Άρθρο 3 παρ. 7 του Ν.4522/2018 

ΙΙ. Άρθρο 3.5(δ) τησ Π 

III.  Άρθρα 7.2 και 7.3 τησ Π 

ΙV. Παράρτημα 7.2 τησ Π 

V. Άρθρα 16.1, 16.2, 16.3 και 16.5 τησ Π 

VΙ. Παράρτημα 16.2 παρ. 4 τησ Π 

VΙΙ. Άρθρο 30.2 τησ Π 

Γ. Πραγματικά Περιςτατικά – Λόγοι Αιτήματοσ 

Δ. Αξιολόγηςη του Αιτήματοσ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Δεδομζνου ότι το εν κζματι αίτθμα ερείδεται ςτο Άρκρο 30.2 τθσ Π, και αφορά ςτθν από 
πλευράσ Ε.Δ. «…ςυναίνεςθ αναφορικά με τθ μθ ςυμμόρφωςθ…» τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςε διάταξθ τθσ 
Π, κακϊσ και του μθ οριςμοφ Αρμόδιου Κυβερνθτικοφ Φορζα του Ε.Δ. για τθν παραλαβι του 
αιτιματοσ αυτοφ, επί τθ βάςει του οριςκζντα με τθν από 03.10.2018 κατάρτιςθ – δυνάμει του 
Άρκρου 2.4 τθσ Π – καταλόγου Κυβερνθτικϊν Φορζων του Ε.Δ. από τουσ κ. κ. ΤΝΑΝΠ και ΤΠΟΙΚ, 
θ Ρ.Α.Λ. ενεργϊντασ χάριν προςταςίασ των ςυμφερόντων του Ε.Δ., ςτο πλαίςιο τθσ καλισ πίςτθσ, 
παρζλαβε το αίτθμα αυτό, όπωσ είχε υποχρζωςθ να πράξει (βλ. 29/2017 Απόφαςη Ρ.Α.Λ.), ωσ 
εντολοδόχοσ του Ε.Δ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 113 «υκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ» του 
Ν.4389/2016 προβλζπεται ότι: «Θ .Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα, 
ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για: α) τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των όρων και 
διατάξεων των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν τιρθςθ των 
κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ 
τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των δθμόςιων και 
ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ 
εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, Συμβάςεισ 
Ραραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352 (L57/1),» 
και ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ιδίου Άρκρου, «Ρεραιτζρω, θ .Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) τθν 
επεξεργαςία και πρόταςθ ςτον Υπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ των αναγκαίων 
νομοκετικϊν διατάξεων για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, β) τθ ςφνταξθ και υποβολι προσ κάκε 
ςυναρμόδιο Υπουργείο ι Ανεξάρτθτθ Αρχι ειςθγιςεων για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ,… …ε) 
τθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από 
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Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του. Ειδικά για τα παρακάτω:… …ββ) τθ 
διαπίςτωςθ τθσ πλιρωςθσ διαλυτικισ αίρεςθσ ι/και τθ διαπίςτωςθ τθσ ματαίωςθσ αναβλθτικισ 
αίρεςθσ, κακϊσ και τθν επίκλθςθ οποιουδιποτε από τα ανωτζρω, ςτο μζτρο που επιδρά ςτθν ιςχφ 
Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ, ολικά ι μερικά,…». 

φμφωνα με τισ παρ. 1, 3 και 4 του Άρκρου 132 «Τελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ κεφαλαίου» 
του Ν.4389/2016 προβλζπεται ότι: «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…. 3. Θ .Α.Λ. αςκεί ωσ εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και κάκε άλλθ αρμοδιότθτά 
του που είναι ςυναφισ με τθ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ και δεν ζχει ρθτά απονεμθκεί ςε κάποια 
υπθρεςία ι φορζα του, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα ι άλλο νόμο. 4. Οι 
αρμοδιότθτεσ που απονζμονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, δεν κίγουν ειδικότερεσ διατάξεισ 
νόμων που κυρϊνουν Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ και ερμθνεφονται υπό το πρίςμα των διατάξεων 
αυτϊν. Θ άςκθςθ όλων των αρμοδιοτιτων που απονζμονται ςτθ .Α.Λ. με τισ διατάξεισ των 
άρκρων 112 και 113 του παρόντοσ νόμου τελεί υπό τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων 
Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ ι των νόμων που ζχουν κυρωκεί ζωσ και τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
νόμου.». 

φμφωνα με τθν παρ. 2 του Άρκρου 2 «Κρατικι Εποπτεία» του Ν.4522/2018 προβλζπεται ότι: «Οι 
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου 2 δεν παραβλάπτουν τθν ανάκεςθ ι τθν άςκθςθ των εκάςτοτε 
εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων που ζχουν απονεμθκεί ςτθ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων.». 

φμφωνα με το Άρκρο 2.2 τθσ Π προβλζπεται ότι: «Εκτόσ από τισ αρχζσ που ζχουν νομοκετικι 
αρμοδιότθτα κατά τθν ουςιαςτικι ζννοια και παρατίκενται ςτο Άρκρο 2.1, δυνάμει του άρκρου 
108 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.5.2016), ςυςτάκθκε μια νζα οικονομικι ρυκμιςτικι 
αρχι με τθν αρμοδιότθτα τθσ ρφκμιςθσ οριςμζνων πτυχϊν του ελλθνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ), δθλαδι θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (θ ΑΛ). 
Θ ΑΛ ζχει λάβει τισ εξουςίεσ και αρμοδιότθτεσ, που παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 2.2, οι οποίεσ 
επιδζχονται περαιτζρω υλοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υλοποίθςθσ μζςω τθσ ζκδοςθσ 
εξουςιοδοτικϊν διατάξεων), όπωσ προβλζπεται ςτον Νόμο 4389/2016.». 

φμφωνα με το Παράρτθμα 2.2 τθσ Π, προβλζπονται οι «Εξουςίεσ και Αρμοδιότθτεσ τθσ .Α.Λ.», 
οι οποίεσ ςυνίςτανται ςτθν: «(α) Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των 
ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο 
τθσ ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κυρίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ, ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, τθν υποχρζωςθ παροχισ 
δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτον λιμενικό τομζα, (β) H διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ 
χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ, (γ) H διαχείριςθ παραπόνων και θ λιψθ δεςμευτικϊν 
αποφάςεων επ' αυτϊν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, (δ) H υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν δθμοςίων ςυμβάςεων (παραχωριςεισ, εκμίςκωςθ χερςαίασ 
ηϊνθσ) και των ςχετικϊν ανανεϊςεων που προτείνονται από τον φορζα διαχείριςθσ, (ε) H 
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, εξαςφαλίηοντασ ιδίωσ τθν 
τιρθςθ του ςυμφωνθκζντοσ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, προςδιορίηοντασ τα επίπεδα απόδοςθσ, 
επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, (ςτ) H εξαςφάλιςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι 
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Ανταγωνιςμοφ, τθσ πιςτισ εφαρμογισ τθσ αντιμονοπωλιακισ νομοκεςίασ ςτον κλάδο, θ αποτροπι 
κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ, εναρμονιςμζνων πρακτικϊν, εξοντωτικισ τιμολόγθςθσ και 
άλλων πρακτικϊν που ςτρεβλϊνουν τον ανταγωνιςμό, (η) H ζκδοςθ δεςμευτικϊν οδθγιϊν για 
κζματα ςχετικά με τθν απλοφςτευςθ, διαφάνεια και εναρμόνιςθ τελϊν κοινοφ ενδιαφζροντοσ για 
όλουσ τουσ ελλθνικοφσ λιμζνεσ, προωκϊντασ τον υγιι ανταγωνιςμό μεταξφ εγχϊριων λιμζνων, (θ) 
Θ ζκδοςθ δεςμευτικϊν οδθγιϊν για κζματα ςχετικά με τθ διαδικαςία αρικμθτικοφ 
προςδιοριςμοφ και υπολογιςμοφ, επιβολισ και είςπραξθσ ποινικϊν ρθτρϊν ι άλλων ςυμβατικϊν 
αξιϊςεων που προβλζπονται ςτισ Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ, κακϊσ και θ τυποποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ διατφπωςθσ και κρίςθσ των αντιρριςεων των ενδιαφερομζνων κατά των αποφάςεων 
επιβολισ των εν λόγω κυρϊςεων, (κ) H γνωμοδότθςθ επί τθσ μεκοδολογίασ και του κακοριςμοφ 
των τελϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των τελϊν λιμενικϊν υποδομϊν, (ι) Θ πρόταςθ προσ το 
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ νζων νομοκετικϊν διατάξεων για κάκε κζμα 
αρμοδιότθτάσ του, (ια) Θ άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 
απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του, (ιβ) H 
γνωμοδότθςθ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
επί ειδικϊν κεμάτων λιμζνων- περιλαμβανομζνων και μζτρων για τθν ανάπτυξθ και 
εκςυγχρονιςμό του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ. (ιγ) Θ λιψθ ζκτακτων προςωρινϊν μζτρων ςε 
περίπτωςθ παράβαςθσ, θ οποία ενζχει δυνθτικά ςοβαρι απειλι για το δθμόςιο ςυμφζρον ι τθ 
δθμόςια αςφάλεια.». 

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

Β. Νομικό Πλαίςιο και Διατάξεισ τησ Π 

Ι. Άρθρο 3 παρ. 7 του Ν.4522/2018 

φμφωνα με τθν παρ. 7 του Άρκρου 3 «Χερςαία Λιμενικι Ηϊνθ» του Ν.4522/2018 προβλζπεται 
ότι: «Από και διά τθσ κζςθσ ςε ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, 
προςτίκεται και ςυμπεριλαμβάνεται αυτοδικαίωσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία υπό παραχϊρθςθ 
δυνάμει αυτισ, υπό τουσ εκεί λεπτομερζςτερα διαλαμβανόμενουσ όρουσ, το δθμόςιο κτιμα τθσ 
ιδιωτικισ περιουςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που ευρίςκεται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ Χερςαίασ 
Λιμενικισ Ηϊνθσ του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ και προςδιορίηεται με τον αρικμό Α.Β.Κ. 325, και 
ςυνίςταται ςε γιπεδο με επιφάνεια εκτάςεωσ περίπου πζντε χιλιάδων πενιντα εννζα 
τετραγωνικϊν μζτρων και δεκαπζντε εκατοςτϊν του τετραγωνικοφ μζτρου (5.059,15 τ.μ.), επί του 
οποίου ζχουν ανεγερκεί κτίςματα ςυνολικισ επιφάνειασ δϊδεκα χιλιάδων διακοςίων ςαράντα 
επτά τετραγωνικϊν μζτρων και είκοςι εκατοςτϊν του τετραγωνικοφ μζτρου, διαρκρωμζνα ςε 
τρία τριϊροφα κτιρια, ιτοι: κεντρικό κτιριο με ςυνολικι επιφάνεια τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων 
εβδομιντα πζντε τετραγωνικϊν μζτρων (3.975 τ.μ.),ζνα ανατολικό και ζνα δυτικό κτιριο με 
επιφάνεια χιλίων διακοςίων τριάντα επτά τετραγωνικϊν μζτρων και πενιντα εκατοςτϊν του 
τετραγωνικοφ μζτρου (1.237,50 τ.μ.)το κακζνα, ςυνδεόμενα με δφο διϊροφεσ καταςκευζσ, εντόσ 
του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ και μεταξφ του Ρροβλιτα Ι και του Ρροβλιτα ΙΙ. Διευκρινίηεται ότι, κακ’ 
όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ, αναςτζλλονται αυτοδικαίωσ οποιαδιποτε 
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δικαιϊματα τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ‘’Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίου Α.Ε.’’, υπό 
τθν ιδιότθτά τθσ ωσ οιονεί κακολικισ διαδόχου λόγω ςυγχωνεφςεωσ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με 
τθν επωνυμία ‘’Κτθματικι Εταιρεία του Δθμοςίου Α.Ε.’’, αναφορικά με τθ διοίκθςθ ι διαχείριςθ 
του ωσ άνω ακινιτου.». 

ΙΙ. Άρθρο 3.5(δ) τησ Π 

φμφωνα με Άρκρο 3.5 (δ) τθσ Π προβλζπεται ότι: «Θ 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 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 
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 καταλλθλότθτάσ 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 Θμερομθνίασ 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 
Θμερομθνία 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 
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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 
Θμερομθνίασ 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 αυτζσ, 
εφαρμοηομζνων αναλόγωσ, αναφορικά με τισ Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ, των διατάξεων των 
Άρκρων 7.8 ζωσ και 7.18.» 

III.  Άρθρα 7.2 και 7.3 τησ Π 

φμφωνα με το Άρθρο 7.2 τθσ Π προβλζπεται ότι: «Θ πρϊτθ Επενδυτικι Ρερίοδοσ (θ Ρρϊτθ 
Επενδυτικι Ρερίοδοσ) κα ξεκινιςει κατά τθν τρίτθ (3θ) επζτειο τθσ Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ 
ι, εφόςον θ δεφτερθ αυτι θμερομθνία προθγθκεί, τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ΟΛΘ κα 
παραδϊςει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο γραπτι ειδοποίθςθ (θ Ειδοποίθςθ Ζναρξθσ), με τθν οποία κα 
επιβεβαιϊνεται θ πρόκεςθ του ΟΛΘ να εκκινιςει εργαςίεσ ςχετικά με τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ 
Επενδφςεισ(όπωσ ορίηονται κατωτζρω) (θ χρονικά πρότερθ των θμερομθνιϊν αυτϊν κα καλείται 
Θμερομθνία Ζναρξθσ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου) και, με τθν επιφφλαξθ τθσ Ραράταςθσ 
Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου (όπωσ ορίηεται κατωτζρω ςτο παρόν) κα λιξει μία θμζρα πριν από 
τθν ζβδομθ (7θ) επζτειο τθσ Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ (θ Αρχικι Καταλθκτικι Θμερομθνία 
Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου). Εάν, μζχρι τθν Αρχικι Καταλθκτικι Θμερομθνία Ρρϊτθσ 
Επενδυτικισ Ρεριόδου): (i) το ζργο ‘’Νζα ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ μεταξφ του Ρροβλιτα VI του 
Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ και του υφιςτάμενου Εκνικοφ Σιδθροδρομικοφ Δικτφου’’ δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί και δεν ζχει διατεκεί για εμπορικζσ μεταφορζσ ι/και (ii) το ζργο τθσ ‘’Ολοκλιρωςθσ 
τθσ ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ μεταξφ του Ρροβλιτα VI του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ με τον 
αυτοκινθτόδρομο ΡΑΘΕ και τθν Εγνατία Οδό’’ δεν ζχει ολοκλθρωκεί και δεν ζχει διατεκεί ςτο 
κοινό για τθ ςυνικθ προγραμματιςμζνθ χριςθ, θ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ Ρρϊτθσ 
Επενδυτικισ Ρεριόδου κα παρατείνεται, μετά από γραπτό αίτθμα παράταςθσ του ΟΛΘ προσ το 
Ελλθνικό Δθμόςιο (θ Ραράταςθ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου), από τθν Αρχικι Καταλθκτικι 
Θμερομθνία Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου ζωσ τθν θμερομθνία πραγματικισ ολοκλιρωςθσ και 
των δφο προαναφερόμενων ζργων ι (εφόςον θ δεφτερθ αυτι θμερομθνία προθγθκεί) ζωσ τθν 
όγδοθ (8θ) επζτειο τθσ Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ (θ χρονικά πρότερθ των θμερομθνιϊν αυτϊν 
κα αναφζρεται εφεξισ ωσ Καταλθκτικι Θμερομθνία Ραρατακείςασ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ 
Ρεριόδου) Οι αναφορζσ ςτθ παροφςα ςτθν Καταλθκτικι Θμερομθνία Ρρϊτθσ Επενδυτικισ 
Ρεριόδου κα νοοφνται, κατά περίπτωςθ, ωσ αναφορζσ ςτθν Αρχικι Καταλθκτικι Θμερομθνία 
Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου και, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ραράταςθσ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ 
Ρεριόδου, ςτθν Καταλθκτικι Θμερομθνία Ραρατακείςασ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου. Κατά τθν 
Ρρϊτθ Επενδυτικι Ρερίοδο, ο ΟΛΘ κα προβεί ςτισ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ που περιγράφονται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2 (οι Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ και κάκε μία, θ Ρρϊτθ Υποχρεωτικι 
Επζνδυςθ). Ρροσ αποφυγι κάκε αμφιβολίασ, πλθν τθσ περίπτωςθσ μεταβολϊν ςφμφωνα με το 
παρόν Άρκρο 7, το πρόγραμμα κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν που παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2, 
κα ςυνιςτά το Ρρόγραμμα τθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου αναφορικά με τθν Ρρϊτθ Επενδυτικι 
Ρερίοδο. Ο ΟΛΘ δεν δικαιοφται να επιδϊςει Ειδοποίθςθ Ζναρξθσ αν δεν ζχει προθγουμζνωσ 
ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ του ςχετικά με τθν προςκόμιςθ τθσ Συμπλθρωματικισ 
Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 18 (Εγγυθτικζσ Καλισ Εκτζλεςθσ).». 

φμφωνα με το Άρθρο 7.3 τθσ Π προβλζπεται ότι: «Το ΡΑΑΤΘΜΑ 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 
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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 ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2, εφόςον το ςυνολικό Κόςτοσ Αναφοράσ τουσ δεν 
υπολείπεται εκείνου που προςδιορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 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).». 

IV. Παράρτημα 7.2 τησ Π 

φμφωνα με το Παράρτθμα 7.2 τθσ Π προβλζπεται ότι: 

«ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2 – Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Λιμζνα.  

Εντόσ τθσ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου ο ΟΛΘ κα πραγματοποιιςει τισ ακόλουκεσ Πρώτεσ 
Υποχρεωτικζσ Επενδύςεισ, που ακροίηονται ςε ςυνολικό κόςτοσ αναφοράσ 180.000.000 Ευρϊ.» 

Αρ. Τποχρεωτική Επζνδυςη 
Κόςτοσ 

Αναφοράσ 
(ςε ευρώ) 

1 

6
οσ

 Προβλιτασ, επζκταςθ λιμενικισ υποδομισ. 

Η επζκταςθ τθσ λιμενικισ υποδομισ του 6ου Προβλιτα 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 ΜΘ (Μζςθ τάκμθ 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 ΜΘ 
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 6
οσ 

Προβλιτασ, εξοπλιςμόσ τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων και τακμοφ Ξθροφ Χφδθν Φορτίου 30.000.000 

3 
Γενικι ανάπτυξθ λιμζνα, περιλαμβανομζνων των Ζργων Αποκατάςταςθσ του Κτιρίου Παλαιοφ 
Σελωνειακοφ τακμοφ 

20.000.000 

 φνολο 180.000.000 
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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 

V. Άρθρα 16.1, 16.2, 16.3 και 16.5 τησ Π 

φμφωνα με το Άρθρο 16.1 τθσ Π προβλζπεται ότι: «Εάν ο ΟΛΘ παραβεί οποιαδιποτε από τισ 
υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (Ραράβαςθ), ςτον βακμό που θ εν λόγω 
Ραράβαςθ επιδζχεται αποκατάςταςθ, 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 
χρόνου που απαιτείται για ζναν ςυνετό, ικανό και επιμελι φορζα διαχείριςθσ λιμζνα, ϊςτε να 
αποκαταςτιςει τθν εν λόγω Ραράβαςθ. 

φμφωνα με το Άρθρο 16.2 τθσ Π προβλζπεται ότι: «Εάν ο ΟΛΘ διαπράξει Ραράβαςθ από τισ 
αναφερόμενεσ ςτον κατάλογο ποινικϊν ρθτρϊν, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ωσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ 16.2 (ο Κατάλογοσ Ροινικϊν θτρϊν (Ρ)) ςε ςχζςθ με:(α) τθ μθ εκτζλεςθ 
Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων ι/και(β) τθ μθ επίτευξθ Ελάχιςτων Επιπζδων Υπθρεςιϊν ι/και(γ) 
οποιαδιποτε μθ τεχνικι Ραράβαςθ, από τισ περιλαμβανόμενεσ ςτο 3ο μζροσ του Καταλόγου Ρ, 
τότε κα επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ (Ροινικζσ ιτρεσ) ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω Ραράβαςθ, 
ςφμφωνα με τον Κατάλογο Ρ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των επομζνων παραγράφων του 
παρόντοσ Άρκρου 16. 

φμφωνα με το Άρθρο 16.3 τθσ Π προβλζπεται ότι: «Καμία Ροινικι ιτρα δεν κα επιβάλλεται ςε 
ςχζςθ με Ραράβαςθ (εφόςον είναι δυνατι θ αποκατάςταςθ τθσ), θ οποία ζχει αποκαταςτακεί 
εγκαίρωσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 16.1.». 

φμφωνα με το Άρθρο 16.5 τθσ Π προβλζπεται ότι: «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,(β) κα υπόκεινται ςε δίκαιθ αναπροςαρμογι ςε ςχζςθ με τθν Ραράβαςθ, ςτο βακμό που ο 
ΟΛΘ είναι ςε κζςθ να αποδείξει ότι:(i) θ εν λόγω Ραράβαςθ δεν κα είχε ςυμβεί, εάν δεν είχε 
προκφψει οποιοδιποτε Γεγονόσ Ανωτζρασ Βίασ ι οποιοδιποτε άλλο γεγονόσ εκτόσ τθσ ςφαίρασ 
επιρροισ του ΟΛΘ, και(ii) ο ΟΛΘ ζχει, κατά τα λοιπά ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τισ υποχρεϊςεισ 
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του ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, ςτο βακμό που θ 
ςυμμόρφωςι του εξαρτάται από παράγοντεσ εντόσ τθσ ςφαίρασ επιρροισ του.» 

VΙ. Παράρτημα 16.2 παρ. 4 τησ Π 

φμφωνα με τθν παρ. 4 του Παραρτιματοσ 16.2 τθσ Π προβλζπεται ότι: θ «Μθ υποβολι Σχεδίου 
Μελζτθσ Αποκατάςταςθσ Στατικισ Επάρκειασ Κτιρίου Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ» εντόσ του 
προβλεπομζνου, ςφμφωνα με το Άρκρο 3.5(δ)(i) τθσ Π («…το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ (1θ) 
επζτειο τθσ Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ…»),χρονικοφ διαςτιματοσ, αποτελεί Τψθλισ Βαρφτθτασ 
Παραβίαςθ με μθνιαία περίοδο κλιμάκωςθσ. 

VΙΙ. Άρθρο 30.2 τησ Π 

φμφωνα με τθν παρ. 30.2 τθσ Π 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 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. Πραγματικά Περιςτατικά – Λόγοι Αιτήματοσ 

Σο 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 Π 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». 

φμφωνα με το Άρκρο 7.2 τθσ Π, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., κατά τθν Πρϊτθ Επενδυτικι Περίοδο, ζχει 
αναλάβει τθ δζςμευςθ, ζναντι Ε.Δ., να υλοποιιςει τισ αναφερκείςεσ ςτο Παράρτθμα 7.2 τθσ Π 
«Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ» (εφεξισ: Τ.Ε.), οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ των οποίων, επί 
τθ βάςει του προαναφερκζντοσ Παραρτιματοσ, αντιςτοιχοφν ςε Αρχικό Κόςτοσ Αναφοράσ 
180.000.000 ευρϊ και ςυνιςτοφν το «Ρρόγραμμα τθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου αναφορικά με τθν 
Ρρϊτθ Επενδυτικι Ρερίοδο». 

φμφωνα με το Άρκρο 7.3 τθσ Π, το Παράρτθμα 7.2 προςδιορίηει δφο κατθγορίεσ Πρϊτων Τ.Ε., 
τισ οριηόμενεσ ωσ: α) «Ρροτεραιότθτασ Ι», υνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ 130.000.000€, που δεν 
μπορεί θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να τροποποιιςει, και β) «Ρροτεραιότθτασ ΙΙ», υνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ 
50.000.000€, που μπορεί, υπό όρουσ και προχποκζςεισ, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να προτείνει επιπροςκζτωσ 
ι ςτθ κζςθ τουσ άλλεσ επενδφςεισ. 
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φμφωνα με το Παράρτθμα 7.2 τθσ Π, τα ςυμβατικά ζργα αναλφονται ςτισ κάτωκι (Τ.Ε.): 

α. το αναφερκζν ωσ «6οσ Ρροβλιτασ, επζκταςθ λιμενικισ υποδομισ» ζργο (υπ’ αρ. 1 Τ.Ε.) του 
Παραρτιματοσ 7.2, ενταγμζνο ςτισ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Προτεραιότθτασ Ι και Κόςτουσ 
Αναφοράσ 130.000.000 ευρϊ. 

β.1 το αναφερκζν ωσ «6οσ Ρροβλιτασ, εξοπλιςμόσ Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων και Στακμοφ 
Ξθροφ Χφδθν Φορτίου» ζργο (υπ’ αρ. 2 Τ.Ε.)του Παραρτιματοσ 7.2, ενταγμζνο ςτισ 
Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Προτεραιότθτασ ΙΙ και Κόςτουσ Αναφοράσ 30.000.000 ευρϊ. 

β.2 το αναφερκζν ωσ «Γενικι ανάπτυξθ λιμζνα, περιλαμβανομζνων των Ζργων Αποκατάςταςθσ 
του Κτιρίου Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ» ζργο (υπ’ αρ. 3 Τ.Ε.) του Παραρτιματοσ 7.2, 
ενταγμζνο ςτισ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Προτεραιότθτασ ΙΙ και Κόςτουσ Αναφοράσ 
20.000.000 ευρϊ. 

φμφωνα με το Άρκρο 7 παρ. 3 του Ν.4522/2018, από και διά τθσ κζςθσ ςε ιςχφ τθσ φμβαςθσ 
Παραχϊρθςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, το Κτιριο του Παλαιοφ Σελωνειακοφ τακμοφ 
«…προςτίκεται και ςυμπεριλαμβάνεται αυτοδικαίωσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία υπό παραχϊρθςθ 
δυνάμει αυτισ,… …, το δθμόςιο κτιμα τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 
ευρίςκεται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηϊνθσ του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ και 
προςδιορίηεται με τον αρικμό Α.Β.Κ. 325,… …, κακ’ όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ 
Ραραχϊρθςθσ, αναςτζλλονται αυτοδικαίωσ οποιαδιποτε δικαιϊματα τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με 
τθν επωνυμία ‘’Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίου Α.Ε.’’,… …, αναφορικά με τθ διοίκθςθ ι διαχείριςθ 
του ωσ άνω ακινιτου.». Περαιτζρω και ςφμφωνα με το Άρκρο 3.5(δ) τθσ Π, θ οριςκείςα κατ’ 
Άρκρο 4 τθσ Π Παραχϊρθςθ αφορά, μεταξφ άλλων, και το «Κτιριο Ραλαιοφ Τελωνειακοφ 
Στακμοφ», το οποίο αποτελεί μζροσ των τοιχείων Παραχϊρθςθσ, από και δια τθσ κζςθσ ςε ιςχφ 
τθσ προαναφερκείςασ διάταξθσ του Κυρωτικοφ Νόμου (4522/2018), και επρόκειτο περί δθμοςίου 
ακινιτου αρμοδιότθτοσ τθσ Κτθματικισ Τπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, φζρον αρικμό καταχωρίςεωσ 
Α.Β.Κ. 325. 

Ακολοφκωσ και ςφμφωνα με το Άρκρο 3.5(δ) τθσ Π, το εν λόγω Ακίνθτο (Κτιριο Ραλαιοφ 
Τελωνειακοφ Στακμοφ), «…ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου Δϊδεκα Χιλιάδων Διακοςίων Σαράντα 
Επτά και 0,20 (12.247,20) τ.μ.…», αποτελεί εμβλθματικό νεοκλαςικό κτιριο και αποτελεί κυρίαρχο 
τοπόςθμο, κείται δε εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ ιςτορικισ τοποκεςίασ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ 
πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Θεμελιϊκθκε τον Αφγουςτο του 1910 και πρόκειται για ζνα από τα 
πρϊτα κτιρια των οποίων ο φζρον οργανιςμόσ ςυντίκεται αμιγϊσ εκ ςιδθροπαγοφσ 
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… …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 καταλλθλότθτάσ 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…». 

Εν ςυνεχεία και ςφμφωνα με το εδάφιο (i) του ιδίου Άρκρου τθσ Π, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναλαμβάνει 
τθν υποχρζωςθ με τθν εν λόγω ςφμβαςθ «…το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ (1θ) επζτειο τθσ 
Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ να ζχει μεριμνιςει για τθν εκπόνθςθ, για λογαριαςμό του, από 
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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,…» 

Δυνάμει του προαναφερκζντοσ εδαφίου (3.5(δ)(i) τθσ Π) και με δεδομζνο ότι ωσ Ημερομθνία 
Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Π ζχει οριςκεί θ 23θ Μαρτίου 2018, προκφπτει πωσ θ καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ τθσ εν λόγω μελζτθσ «Σχεδίου Στατικισ Μελζτθσ» είναι θ 23θ Μαρτίου 
2019. Ζνεκα ότι θ διλθ θμζρα είναι άββατο, θ οποία ορίηεται ωσ μθ εργάςιμθ θμζρα και ωσ εκ 
τοφτου εξαιρετζα, ςφμφωνα με το Άρκρο 144 παρ. 3 ΚΡολΔ, θ εν λόγω προκεςμία μετατίκεται 
για τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ιτοι τθν 26θ Μαρτίου 2019 θμζρα Σρίτθ. 

Σθν 21θ Μαρτίου θ Ρ.Α.Λ. ζλαβε, από τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αίτθμα ςυναίνεςθσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ δια 
τθσ χοριγθςθσ παράταςθσ τριϊν (3) μθνϊν τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ του 
«Σχεδίου Στατικισ Μελζτθσ» του εν λόγω Κτθρίου ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ., για 
τουσ εντόσ του αιτιματόσ τθσ προβαλλόμενουσ τεχνικοφσ λόγουσ. 

Οι εν λόγω τεχνικοί λόγοι, οι οποίοι ςφμφωνα με τθν Σεχνικι Ζκκεςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποτελοφν 
εμπόδιο για τθν ολοκλιρωςθ του χεδίου τατικισ Μελζτθσ εντόσ του τικζμενου από τθ Π 
χρονοδιαγράμματοσ, παρατίκενται ωσ ακολοφκωσ: 

«Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςτατικισ αποτφπωςθσ διαπιςτϊκθκαν αρκετά νζα ςτοιχεία που 
αφοροφν το υφιςτάμενο κτίριο και δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν ςτο αρχικό ςτάδιο 
προετοιμαςίασ του φακζλου του διαγωνιςμοφ του ζργου. Τα πρόςκετα ςτοιχεία που 
διαπιςτϊκθκαν είναι τα εξισ: 

i Κατά τθ διάρκεια τθσ ςτατικισ αποτφπωςθσ διαπιςτϊκθκε, ότι οι καταςκευαςτικοί αρμοί που 
περιγράφονταν ςτα ςχζδια ξυλοτφπων τθσ αρχικισ μελζτθσ δεν υλοποιικθκαν κατά τθν 
καταςκευι του κτιρίου. Κατά ςυνζπεια, πρόκειται για ζνα κτίριο με ενιαίο φζροντα 
οργανιςμό, ςε τυπικό ωσ επί το πλείςτον κάνναβο υποςτυλωμάτων και δοκϊν, ςυνολικοφ 
μικουσ 200,00m. Θ παραπάνω διαπίςτωςθ επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ωσ προσ τθν 
αντιμετϊπιςι του, κακϊσ και τθ διαδικαςία προςομοίωςθσ του φορζα ςτο υπολογιςτικό 
πρόγραμμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, αν το υφιςτάμενο κτίριο είχε τουσ καταςκευαςτικοφσ αρμοφσ 
που περιγράφονταν ςτα ςχζδια τθσ αρχικισ ςτατικισ μελζτθσ, θ προςομοίωςθ κα 
περιελάμβανε επτά (7) ςτατικά ανεξάρτθτα τμιματα με μικρότερθ επιφάνεια (του κάκε 
τμιματοσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο) και θ ςτατικι μελζτθ των επιμζρουσ τμθμάτων κα 
εκπονοφταν παράλλθλα. Αντίκετα το μεγάλο μικοσ του ενιαίου κτιρίου, δυςχεραίνει τθ 
διαδικαςία προςομοίωςθσ ςτο υπολογιςτικό πρόγραμμα και απαιτεί περαιτζρω ελζγχουσ 
κερμοκραςιακισ μεταβολισ. 

ii Για τθ λεπτομερι ςτατικι αποτφπωςθ του κτθρίου απαιτικθκαν πρόςκετεσ μετριςεισ και 
εφαρμογι καταςτροφικϊν και μθ μεκόδων ελζγχου ςτισ παρειζσ των όψεων του, όπου 
εντοπίςκθκαν τοιχία οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ πάχουσ 10,00cm. 

iii Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ και διατομισ των παςςάλων Ο/Σ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί 
για τθ κεμελίωςθ των υποςτυλωμάτων, απαιτικθκαν τοπικζσ τομζσ εκςκαφζσ ςε αρκετά 
ςθμεία. Οι τομζσ ζγιναν με χειρωνακτικά μζςα, λόγω των τοπικϊν ςυνκθκϊν ςτο εςωτερικό 
του κτιρίου (ςε πολλοφσ χϊρουσ υπιρχαν παλαιά εμπορεφματα, γραφεία προςωπικοφ, 
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ζπιπλα, κλπ.) και κατά ςυνζπεια απαιτικθκε πρόςκετοσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ των 
τομϊν και τθν ανεφρεςθ των παςςάλων. 

iv Οι εργαςίεσ υπαίκρου για τθ διενζργεια των δειγματολθπτικϊν γεωτριςεων ςτθν περίμετρο 
του κτιρίου, ϊςτε να προςδιοριςτοφν τα φυςικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά του 
υπεδάφουσ, δεν ιταν δυνατόν να γίνουν ςε περίοδο βροχόπτωςθσ ι/και χιονόπτωςθσ, λόγω 
αδυναμίασ πρόςβαςθσ του γεωτρθτικοφ οχιματοσ και πικανισ αλλοίωςθσ των γεωλογικϊν 
δειγμάτων. 

v Θ διαφοροποίθςθ που εντοπίςκθκε ςτον Β' όροφο του τμιματοσ D ωσ προσ τα υλικά των 
φερόντων ςτοιχείων που χρθςιμοποιικθκαν, ζκανε απαραίτθτθ τθν πλιρθ αποτφπωςθ τθσ 
ςτάκμθσ και τθ διενζργεια μεγάλου πλικουσ τομϊν και αποκαλφψεων, προκειμζνου να 
προςδιοριςτεί με ακρίβεια θ μορφι του Φ/Ο του κτιρίου. 

vi Θ διερεφνθςθ των ςτοιχείων του Φ/Ο ζγινε με ακόμα μεγαλφτερθ προςοχι ςτισ περιοχζσ του 
κτιρίου που ζχουν υποςτεί ανακαταςκευι λόγω των ηθμιϊν που παρουςιάςτθκαν κατά τθ 
διάρκεια βομβαρδιςμϊν που ζγιναν ςτο Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο, κακϊσ και από πρόςφατεσ 
ςειςμικζσ δράςεισ». 

Δ. Αξιολόγηςη του Αιτήματοσ 

Επειδή, το εν κζματι αίτθμα κεμελιϊνεται ςτο Άρκρο 30.2 τθσ Π και αφορά ςτθν από πλευράσ 
Ε.Δ. «…ςυναίνεςθ αναφορικά με τθ μθ ςυμμόρφωςθ…» τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςε διάταξθ τθσ Π. 

Επειδή, επί τθ βάςει του καταρτιςκζντοσ δυνάμει του Άρκρου 2.4 τθσ Π, από 03.10.2018 
καταλόγου των ΤΝΑΝΠ και ΤΠΟΙΚ των άρκρων που αναφζρονται ςε «Κυβερνθτικό φορζα του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Ε.Δ.)» μετά του αντιςτοιχοφντοσ κατά περίπτωςθ αρμοδίου Κυβερνθτικοφ 
Φορζα, δεν ζχει οριςτεί ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του Ε.Δ. για τθν παραλαβι του, κατ’ 
Άρκρον 30.2 τθσ Π, αιτιματοσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ. 

Επειδή, κατά τισ διατάξεισ του Άρκρου 113 παρ. 2ε)του Ν.4389/2016, όπωσ ιςχφει μετά τθν 
τροποποίθςθ τθσ παρ. 2 δυνάμει του αρ. 45 του Ν.4597/2019, «Θ .Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να 
λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για :…ε) τθν άςκθςθ των 
ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό του…» και του Άρκρου 132 παρ. 1 β)του ιδίου Νόμου «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…» κακϊσ και τθσ παρ. 3 του ιδίου 
Άρκρου και Νόμου «Θ .Α.Λ. αςκεί ωσ εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και κάκε άλλθ 
αρμοδιότθτά του που είναι ςυναφισ με τθ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ και δεν ζχει ρθτά απονεμθκεί 
ςε κάποια υπθρεςία ι φορζα του, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα ι άλλο νόμο.», 
όπωσ και κατά το Άρκρο 2.2 και 2.4 τθσ Π, προκφπτει ότι θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καλϊσ υποβάλλει και θ 
Ρ.Α.Λ. παραλαμβάνει το εν λόγω αίτθμα δια τθσ χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ 
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θμερομθνίασ υποβολισ τθσ εν λόγω μελζτθσ «Σχεδίου Στατικισ Μελζτθσ» (βλ. Άρκρο 3.5(δ)(i) τθσ 
Π) για τρείσ (3) μινεσ, ιτοι ζωσ τθν 23θ Ιουνίου 2019. 

Περαιτζρω, αναφορικά με τθν παραλαβι του αιτιματοσ εκ μζρουσ τθσ Αρχισ, τοφτθ είναι 
αρμόδια, «…διότι, τόςο ςφμφωνα με τον νόμο όςο και ςφμφωνα με τθν ΣΡ, θ .Α.Λ. όχι μόνον 
δικαιοφται αλλά και υποχρεοφται να παραλάβει το αίτθμα αυτό χάριν προςταςίασ των 
ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ εντολζα τθσ. Ρρόκειται για πρόςκετθ υποχρζωςθ που 
επιβάλλει κατ’ Άρκρο 288 ΑΚ θ καλι πίςτθ, θ οποία ιςχφει και ςτισ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ (βλ. 
Στακόπουλου Γενικό Ενοχικό § 5 αρ. 43, αρ. 49, αρ. 59 επ). Σε κάκε είδουσ ζννομθ ςχζςθ από τθν 
οποία πθγάηουν δικαιϊματα ι/και υποχρεϊςεισ (ενοχικι ςχζςθ) ανεξάρτθτα του εάν πθγάηει από 
το νόμο ι από ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν, εφαρμόηεται θ αρχι τθσ καλόπιςτθσ εκπλιρωςθσ 
των αντιςτοίχων δικαιωμάτων ι/και υποχρεϊςεων που ορίηει θ ΑΚ 288 (Στακόπουλοσ 
οπ.αν.παρ.44). Στο πλαίςιο των υποχρεϊςεων που επιβάλλει θ καλι πίςτθ, εντάςςεται θ, υπό τισ 
περιςτάςεισ, παρζκκλιςθ από τον ςυγκεκριμζνο χρόνο εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του οφειλζτθ 
(Στακόπουλοσ οπ.αν.παρ.65).» (βλ. Απόφαςη 29/2017 Ρ.Α.Λ., ςελ. 7). 

Επειδή, το εν λόγω Ακίνθτο (Κτιριο Ραλαιοφ Τελωνειακοφ Στακμοφ),ςφμφωνα με το Άρκρο 3.5(δ) 
τθσ Π, αποτελεί εμβλθματικό νεοκλαςικό κτιριο και αποτελεί κυρίαρχο τοπόςθμο του ιςτορικοφ 
κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Θεμελιϊκθκε κατά το ζτοσ 1910 και πρόκειται περί ενόσ εκ 
των πρϊτων κτθρίων των οποίων ο φζρον οργανιςμόσ ςυντίκεται αμιγϊσ εκ ςιδθροπαγοφσ 
ςκυροδζματοσ. 

Επειδή, θ Ελλθνικι Πολιτεία, λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ ιςτορικισ ςθμαςίασ του Παλαιοφ 
Σελωνείου κακϊσ και τθσ ςπουδαιότθτασ διατιρθςθσ και αποκατάςταςισ του, «…Δυνάμει τθσ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ Υ.Α. ΥΡΡΕ/ΔΙΛΑΡ/ΑΦ.31/22549/3080/16/6/77 (ΦΕΚ 718/Β/30.7.1977» 
χαρακτιριςε το εν λόγω κτιριο διατθρθτζο, το 1977. 

Επειδή, θ Π αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαντικότθτα του εν λόγω Κτθρίου, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ προςικουςα αποκατάςταςι του, ζκεςε αυςτθρό πλαίςιο αναφορικά με τθν 
διαδικαςία επιλογισ κατάλλθλα καταρτιςμζνων μθχανικϊν που κα εκπονιςουν το χζδιο τθσ 
τατικισ του Μελζτθσ. 

Επειδή, για το χζδιο τατικισ Μελζτθσ προβλζπεται, εκ του Άρκρου 3.5(δ)(ii) τθσ Π, θ 
αναλογικι εφαρμογι των περιγραφόμενων ςτα Άρκρα 7.6 και 7.7 τθσ Π διαδικαςιϊν του 
χεδίου Οριςτικισ Μελζτθσ, ζργου Τποχρεωτικισ Επζνδυςθσ. 

Επειδή, θ περιγραφείςα, κατ’ Άρκρο 7.6 τθσ Π, διαδικαςία επιλογισ κατάλλθλα καταρτιςμζνων 
μθχανικϊν, για τθν εκπόνθςθ διεξοδικισ Μελζτθσ ςτατικισ αποκατάςταςθσ του Παλαιοφ 
Σελωνειακοφ τακμοφ, κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ αρχζσ που παρατίκενται 
ςτο Άρκρο 12 τθσ Π. 

Επειδή, για το χζδιο τατικισ Μελζτθσ προβλζπεται, από τθν αναλογικι εφαρμογι των Άρκρων 
7.6 και 7.7 τθσ Π, θ προϊκθςι του για ζλεγχο από τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί ότι ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ιςχφοντα ςτθν 
Ελλάδα πρότυπα. 

Επειδή, οι περιγραφείςεσ, κατ’ Άρκρο 12 τθσ Π, αρχζσ επιλογισ Τπεργολάβων (κατάλλθλα 
καταρτιςμζνων μθχανικϊν και Ανεξάρτθτο Μθχανικό), υιοκετοφνται με απόφαςθ του αρμόδιου 
διοικθτικοφ οργάνου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και, δθμοςιεφονται με δεςμευτικοφσ εταιρικοφσ κανόνεσ 
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«Κανονιςμόσ Ανάκεςθσ Υπεργολαβικϊν Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» εντόσ 
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Π. 

Επειδή, θ περιγραφείςα, κατ’ Άρκρο 3.5(δ) επ. τθσ Π, διαδικαςία κεωρεί ότι δφναται, ςε 
διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Π, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να ζχει 
προβεί ςτθν επιλογι κατάλλθλα καταρτιςμζνων μθχανικϊν, οφτωσ ϊςτε, να εκπονθκεί και 
ακολοφκωσ ελεγχκεί από τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό και εν ςυνεχεία υποβλθκεί ςτον Αρμόδιο 
Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ., διεξοδικι Μελζτθ ςτατικισ αποκατάςταςθσ του Παλαιοφ 
Σελωνειακοφ τακμοφ. 

Επειδή, προκφπτοντεσ κατά τθ διαδικαςία ςτατικισ αποτφπωςθσ τεχνικοί λόγοι – μθ προβλζψιμοι 
κατά το αρχικό ςτάδιο προετοιμαςίασ του φακζλου του διαγωνιςμοφ του ζργου –, ςφμφωνα με 
τθν Σεχνικι Ζκκεςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποτελοφν εμπόδιο για τθν ολοκλιρωςθ του χεδίου τατικισ 
Μελζτθσ εντόσ του τικζμενου από τθ Π χρονοδιαγράμματοσ, κακιςτοφν αναγκαία, κατά τθν 
Ο.Λ.Θ., τθν παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ περί τθσ υποβολισ του χεδίου τατικισ Μελζτθσ. 

Επειδή, τα ανωτζρω αναφερόμενα πρακτικά ηθτιματα κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ μπορεί 
να επιδράςουν αρνθτικϊσ ςτθν προςικουςα υλοποίθςθ τθσ δομικισ και λειτουργικισ 
αποκατάςταςθσ του εν λόγω κτθρίου. 

Επειδή, το ςυγκεκριμζνο αίτθμα ςυνδζεται κυρίωσ με τθν ανάγκθ επίλυςθσ πρακτικϊν ηθτθμάτων 
που προκφπτουν ςτθν εφαρμογι και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επειδή, θ εν τοισ πράγμαςι διαπιςτωκείςα ζλλειψθ ανάλογων, με τθν διαδικαςία επιλογισ 
κατάλλθλα καταρτιςμζνων μθχανικϊν, προβλζψεων αναφορικά με το χρονικό διάςτθμα 
εκπόνθςθσ τθσ εν λόγω Μελζτθσ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τυχόν τεχνικισ φφςεωσ 
ανακφπτοντα επί του φυςικοφ πεδίου ηθτιματα, κακιςτοφν το υποβλθκζν αίτθμα δια χοριγθςθσ 
παράταςθσ προσ το Ε.Δ. εφλογο και αναλογικό. 

Επειδή, το υποβλθκζν αίτθμα ςυναίνεςθσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ δια τθσ χοριγθςθσ παρατάςεωσ 
για τθν υποβολι τθσ εν λόγω Μελζτθσ δεν αποτελεί αίτθμα μθ υλοποίθςθσ ςυμβατικισ 
υποχρζωςθσ ι/και διαδικαςίασ, κακϊσ θ Ο.Λ.Θ. .Α.Ε., ςφμφωνα με το αίτθμά τθσ, πρόκειται ςε 
ςφντομο χρονικό διάςτθμα (τριϊν μθνϊν) να ςυμμορφωκεί ουςιωδϊσ με τισ ςυμβατικζσ τθσ 
υποχρεϊςεισ. Δφναται, ωσ εκ τοφτου, να ερμθνευτεί θ τυχόν επιβολι Ποινικϊν Ρθτρϊν ωσ 
καταχρθςτικι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

Επειδή, ηθτείται θ ςυναίνεςθ ςτθ μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εγγράφωσ για τουσ ανωτζρω 
αναλυτικϊσ αναφερόμενουσ λόγουσ, ςφμφωνα με τθν πρόνοια του Άρκρου 30.2 τθσ Π. 

Επειδή, τυχόν ςυναίνεςθ ςε μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Π υπογράφεται, ςφμφωνα με το 
Άρκρο 30.2 τθσ Π, από τα μζρθ τθσ Π για να είναι ιςχυρι, ιτοι από τουσ κ.κ. Τπουργοφσ 
Ναυτιλίασ Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν. 

Επειδή, θ εν λόγω ζγγραφθ ςυναίνεςθ κα ιςχφει μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και για το 
ςυγκεκριμζνο ςκοπό για τον οποίο παραςχζκθκε και για κανζνα άλλο ςκοπό. 

Επειδή, θ εν λόγω ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Ε.Δ. δε ςυνιςτά ςε καμία περίπτωςθ αίτθμα για 
τροποποίθςθ τθσ από 2018 Π. Αντικζτωσ, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αρκείται, με το αίτθμά τθσ, ςτθ 
ςυναίνεςθ ςε μθ ςυμμόρφωςθ δια τθσ χορθγιςεωσ παρατάςεωσ χρονικοφ διαςτιματοσ τριϊν (3) 
μθνϊν από τθν ςυμβατικι καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ, προσ τον αρμόδιο Κυβερνθτικό 
Φορζα του Ε.Δ., τθσ Μελζτθσ τατικισ Αποκατάςταςθσ του Κτθρίου του Παλαιοφ Σελωνείου. 
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Επειδή, θ χοριγθςθ παράταςθσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν μθνϊν για τθν ολοκλιρωςθ 
εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ τατικισ Αποκατάςταςθσ του Κτθρίου του Παλαιοφ Σελωνείου και τθσ 
υποβολισ τθσ ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ., ςφμφωνα με τθν από 21.03.2019 
επιςτολι τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δεν πρόκειται να επιδράςει με κανζναν τρόπο ςτο ςυνολικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των Ζργων Αποκατάςταςθσ του Κτθρίου του Παλαιοφ Σελωνείου ι 
εν γζνει των Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων ι και οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με 
βάςθ τθ Π. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΕΙ 

υπζρ τθσ αποδοχισ του αιτιματοσ ςυναίνεςθσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ δια τθσ χορθγιςεωσ 
παρατάςεωσ τθσ προκεςμίασ για τθν, κατ’ Άρκρον 3.5(δ)(i) τθσ Π, υποβολι τθσ Μελζτθσ τατικισ 
Αποκατάςταςθσ του Παλαιοφ Σελωνειακοφ τακμοφ ζωσ τθν 23θ Ιουνίου 2019.Σο εν λόγω αίτθμα 
αφορά ςε ζγγραφθ παροχι ςυναινζςεωσ ςε μθ ςυμμόρφωςθ, που ερείδεται ςτο Άρκρο 30.2 τθσ 
Π και κρίνεται νόμῳ βάςιμο, το δε αιτοφμενο διάςτθμα τρίμθνθσ παρατάςεωσ, εφλογο και 
αναλογικό. 

Η παροφςα Γνωμοδότθςθ όπωσ κοινοποιθκεί ςτουσ κ.κ. Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ και Οικονομικϊν για τισ περαιτζρω ενζργειζσ των, κακϊσ και ςε κάκε αρμόδια 
υπθρεςία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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