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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύµβασης Παραχώρησης σχετικά µε τη χρήση και την εκµετάλλευση ορισµένων χώρων και
περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιµένος Θεσσαλονίκης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε."»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά
την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δύο (2) άρθρα (πρώτο και δεύτερο).
Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου φέρεται προς κύρωση η Συµφωνία
Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύµβασης Παραχώρησης, σχετικά µε τη
χρήση και την εκµετάλλευση ορισµένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων
εντός του Λιµένος Θεσσαλονίκης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.).
Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση επί του νοµοσχεδίου, µε την υπό κύρωση Συµφωνία «αντιµετωπίζονται ζητήµατα που έχουν ανακύψει κατά την
εφαρµογή της Σύµβασης Παραχώρησης. Οι πρωτοφανείς κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει µεγάλες µεταβολές και έντονη ρευστότητα σε πλήθος παραγόντων που σχετίζονται µε την επιδιωκόµενη ανάπτυξη
και ορθή οικονοµική εκµετάλλευση του λιµένος Θεσσαλονίκης».
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Ειδικότερα, διά του άρθρου πρώτου εισάγονται τροποποιήσεις στην από
2.2.2018 Σύµβαση Παραχώρησης, και παρατείνεται η προθεσµία για την εκπόνηση µελέτης στατικής αποκατάστασης, και αξιοποίησης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθµού καθώς και η προθεσµία για την κατασκευή και υλοποίηση του συνόλου των Εργασιών Αποκατάστασης για το συγκεκριµένο κτήριο
(άρθρο 1.01 της Συµφωνίας Τροποποίησης). Καθορίζονται εκ νέου οι διαστάσεις του έκτου Προβλήτα και, συγκεκριµένα, αυξάνεται το µήκος του νέου
πρόσθετου κρηπιδώµατος, και µειώνεται το πλάτος της πρόσθετης χερσαίας
ζώνης (άρθρο 1.02 της Συµφωνίας Τροποποίησης). Εξ άλλου, ορίζεται ότι
παραµένει στις υποχρεωτικές επενδύσεις η αγορά πέντε (5) µηχανηµάτων
µεταφοράς και στοιβασίας εµπορευµατοκιβωτίων συνολικού προϋπολογισµού τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) ευρώ, η οριστική παραλαβή των
οποίων έγινε µετά την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και την Ειδοποίηση Έναρξης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 7.11 της Συµφωνίας περί
Υποχρεωτικών Επενδύσεων, υπό τις ειδικότερα οριζόµενες προϋποθέσεις
(άρθρο 1.03 της Συµφωνίας Τροποποίησης). Οι ως άνω τροποποιήσεις ισχύουν από την κύρωση της παρούσας µε νόµο (άρθρο 2 της Συµφωνίας Τροποποίησης). Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νοµοσχεδίου ορίζεται
η έναρξη ισχύος του νόµου.
Συναφώς επισηµαίνεται ότι η υπογραφή Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε. προβλέφθηκε νοµοθετικά διά του άρθρου 17 του
ν. 2892/2001, σύµφωνα µε το οποίο, «[µ]ε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτούς όργανο
και της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), παραχωρείται στη δεύτερη το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης των κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων
που βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα Θεσσαλονίκης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 4 και 7 του έβδοµου άρθρου του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α΄)».
Κατόπιν της θέσπισης της ανωτέρω διάταξης, συνήφθη, την 27η Ιουνίου
2001, σύµβαση παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΟΛΘ
Α.Ε. Αντικείµενο της σύµβασης, η οποία κυρώθηκε µε τα άρθρα δεύτερο και
τρίτο του ν. 3654/2008, αποτελεί η «εκ µέρους του Δηµοσίου παραχώρηση
προς την ΟΛΘ του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης κι εκµετάλλευσης
των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιµενικής ζώνης του
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Λιµένος Θεσσαλονίκης (…) καθώς και ο προσδιορισµός των ειδικότερων όρων της παραχώρησης αυτής και των αντίστοιχων υποχρεώσεων των µερών». Επί µέρους τροποποιήσεις, συµφωνήθηκαν εγγράφως την 22α Ιουλίου 2009 µεταξύ των ως άνω συµβαλλοµένων µερών και εγκρίθηκαν για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης
της 31ης Ιουλίου 2009 (ΦΕΚ Β΄ 1643/7.8.2009).
Εν συνεχεία, οι µετοχές της ΟΛΘ Α.Ε., οι οποίες ανήκαν στο Ελληνικό
Δηµόσιο (ποσοστό περίπου 74%), εισφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ (σύµφωνα µε
τον ν. 3986/2011), και η µέθοδος αξιοποίησης που προκρίθηκε ήταν αυτή της
διάθεσης πλειοψηφικού ποσοστού συµµετοχής προς ιδιώτη επενδυτή, σε
συνδυασµό µε την τροποποίηση των όρων της ανωτέρω Συµφωνίας [βλ., συναφώς, Αιτιολογική Έκθεση επί του νοµοσχεδίου «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από
27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις» (ν.
4522/2018)]. Έτσι, η ανωτέρω Σύµβαση Παραχώρησης αναθεωρήθηκε, και υπεγράφη τη 2α Φεβρουαρίου 2018 Αναθεωρηµένη Σύµβασης Παραχώρησης.
Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση επί του νοµοσχεδίου «Κύρωση της από
2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της
από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις»
(ν. 4522/2018), «[η] σύµβαση αυτή και το πλέγµα των εννόµων σχέσεων που
δηµιουργεί αποτέλεσαν θεµελιώδη όρο για την εκδήλωση ιδιωτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος αναφορικά µε την απόκτηση µετοχικής πλειοψηφίας
στην ως άνω αντισυµβαλλόµενη του Ελληνικού Δηµοσίου ανώνυµη εταιρία,
έχοντας τεθεί, µε τη µορφή σχεδίου, υπόψη των συµµετεχόντων στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε µε τα υψηλότερα δυνατά εχέγγυα διαφάνειας και πλήρους συµβατότητας µε τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού».
Β. Όπως έχει επισηµανθεί σε παλαιότερη έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας [βλ. έκθεση επί του επί του νοµοσχεδίου «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από
27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της «Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ν.
4522/2018)], η σύµβαση παραχώρησης είναι σχέση µεταξύ δηµόσιας αρχής
και εταιρείας, συνήθως ιδιωτικής, στο πλαίσιο της οποίας ανατίθεται στην εταιρεία η πλήρης (ή µερική) διαχείριση οικονοµικής δραστηριότητας που εµπίπτει στην ευθύνη του κράτους. Η σχετική σύµβαση µπορεί να αφορά πα-
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ραχώρηση δηµόσιων έργων ή δηµόσιων υπηρεσιών (στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων, κριτήριο για τον χαρακτηρισµό της σύµβασης συνιστά η
φύση του κύριου αντικειµένου της σύµβασης, εάν τα διάφορα τµήµατα της
συγκεκριµένης σύµβασης είναι αντικειµενικά αδύνατον να διαχωρισθούν).
Οι συµβάσεις παραχώρησης διακρίνονται από τις δηµόσιες συµβάσεις κατά
το ότι δεν καθορίζεται αµοιβή για την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσίας. Στη σύµβαση παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος αναλαµβάνει τους
κινδύνους εκµετάλλευσης και εκτίθεται σε κίνδυνο µείωσης της επένδυσής
του, διότι αναλαµβάνει τη διαχείριση και την ευθύνη εκµετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας (βλ., ενδεικτικά, Δ. Ράικο, Δίκαιο Δηµοσίων Συµβάσεων, 4η έκδ. 2022, σελ. 81 επ., Ι. Κίτσο, Συµπράξεις δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα
και συµβάσεις παραχώρησης, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2014, Μ. Μεσσήνη, Η
συµβατική παραχώρηση δηµοσίου έργου, διαδικασίες ανάθεσης και προσυµβατική προστασία των διαγωνιζοµένων, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2013, Ι. Γκιτσάκη, Η παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας και δηµόσιου έργου, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 2006, κ.ά.).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του άρθρου πρώτου
Με το άρθρο πρώτο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η ως άνω Συµφωνία Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύµβασης
Παραχώρησης.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η διοικητική δράση του κράτους εκδηλώνεται
συχνά µε τη µορφή της διοικητικής σύµβασης (βλ. Σπ. Φλογαΐτη, Η διοικητική σύµβαση: έννοια και φύση, Αθήνα, 1991, σελ. 21). Η κύρωση της σύµβασης µε νόµο είναι συνήθης πρακτική και κρίνεται αναγκαία όταν η σύµβαση
είτε καταρτίσθηκε µε διαδικασία διαφορετική από εκείνη που προβλέπουν οι
γενικές ή ειδικές διατάξεις, είτε περιέχει όρους που δεσµεύουν τρίτους (µη
συµβαλλόµενους), είτε περιέχει όρους που αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή ρυθµίσεις για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση της σύµβασης µε διαιτησία. Στις περιπτώσεις αυτές η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς της όµως εξαρτάται από την κύρωσή της µε νοµοθετική πράξη, δυνάµει της οποίας και µόνο παράγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ιδρύει (βλ. ΣτΕ 880/2016 και 21/2019, καθώς
και Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 2017, σελ. 184
επ., σύµφωνα µε τον οποίο, αν η σύµβαση δεν έχει κυρωθεί µε νόµο, οι όροι
της δεν δύνανται να υπερισχύσουν διατάξεων της νοµοθεσίας).
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Εξ άλλου, όπως γίνεται δεκτό και έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όταν κυρούται σύµβαση
µε νοµοθετική πράξη, οι σχετικοί µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων όροι της εξακολουθούν να έχουν συµβατικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν
απρόσωπους κανόνες που δεσµεύουν τρίτους, έχουν ισχύ τυπικού νόµου
και, ως εκ τούτου, οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών είναι
δυνατόν να προσβάλλονται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας [βλ.,
ενδεικτικά, τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN
OIL & GAS- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"» (ν. 4524/2018), «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηµατοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις» (ν. 4612/2019), «Κύρωση της από 3.2.2020 επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς – Έργο Ι και της από 3.2.2020 τροποποιητικής σύµβασης της από 3.6.2019 επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς – Έργο VI µεταξύ του
Ιδρύµατος "Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας» (ν. 4667/2020), «Κύρωση της από 24.06.2021 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύµβασης Παραχώρησης για το Έργο
«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε
µε τον ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: 1) µε την από
28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των
Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 269), 2) µε την από
19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε
µε το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176)» και 3) µε την από 11.12.2018 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
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του ν. 4586/2018 (Α΄ 217)» (ν. 4817/2021), «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές-Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυµη Σιδηροδροµική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δηµόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών»
(ν. 4953/2022)].
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