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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

 ΑΠΟΦΑΗ   14/2016 
 

   Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  11θ 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Κακοριςμόσ πρώτου προςκετζου (2*Δ1*Ε) ςτον υπολογιςμό λιμενικών τελών         
καταβαλλομζνων από τθν Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ ςτον Ο.Λ.Β. ΑΕ-υνζχεια Απόφαςθσ 
ΡΑΛ 4/2015.  

 
τισ  21 Νοεμβρίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 11θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία 
τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 

     3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου                                        
4.Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου Μζλοσ 

6.ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
8. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

          
 

Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ θμαιοφόροσ Λ.. ΣΙΟΤΠΛΗ . 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
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  Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι ο Οργανιςμόσ Λιμζνα Βόλου Α.Ε. (για 

ςυντομία:   Ο.Λ.Β.) απζςτειλε το ζγγραφο με αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 218/18.11.2016, με το οποίο 
δθλϊνει τα εξισ: 

 
"… ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δεν επιθυμοφμε την διαμεςολάβηςη της Ρ.Α.Λ. οφτε την από αυτήν 

επίλυςη οποιαςδήποτε διαφοράσ μας με την πιο πάνω εταιρεία…" 
 
Ο Πρόεδροσ ςθμειϊνει τα επόμενα: 
 
(1)  Ο Ο.Λ.Β., αφότου επιλιφκθκε θ Ρ.Α.Λ. με το διατυπωκζν το 2014 αίτθμα τθσ Α.Γ.Ε.Σ. 

ΗΡΑΚΛΗ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 57/3.9.2014) για μείωςθ των καταβαλλομζνων τελϊν  ςτον Ο.Λ.Β., 
ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία με παροχι ςτοιχείων και με παρουςία του τότε Προζδρου και Δ. 
. κ. Ι. Πρίγκου ςε ςφςκεψθ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. ςτισ 12.11.2014. 
 

(2)  Ο Ο.Λ.Β. με το ζγγραφό του με αρικμ. πρωτ. 95/26.8.2016 ανζφερε ςτθν Ρ.Α.Λ., ότι δεν 
επικυμεί τθν διαμεςολάβθςθ τθσ ςτθν διαφορά με τθν Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ, χωρίσ να 
επικαλείται διάταξθ νόμου. Όμωσ ςτο ίδιο ζγγραφο του ανζφερε ότι, εφόςον εκαλείτο ςε 
υνεδρίαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. προσ ςυηιτθςθ του κζματοσ, επικυμοφςε να παραςτεί για να 
εκφράςει τισ απόψεισ του. Περαιτζρω, με το ζγγραφο του με αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 
219/18.11.2016 κοινοποίθςε ςτθν Ρ.Α.Λ. αντίγραφο εκκρεμϊν δικαςτικϊν υποκζςεων με 
τθν Α.Γ.Ε.Σ.  ΗΡΑΚΛΗ, προφανϊσ για να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν λιψθ απόφαςθσ τθσ, 
αναιρϊντασ ςτθν πράξθ τθν διατυπωκείςα επικυμία του να μθν επιλθφκεί θ Ρ.Α.Λ. Όμωσ  
με το ανωτζρω ζγγραφό του (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 218/18.11.2016) ο Ο.Λ.Β. δθλϊνει με 
ςαφινεια ότι δεν επικυμεί τθν διαμεςολάβθςθ τθσ Ρ.Α.Λ., επικαλοφμενοσ το Άρκρο 132, 
παρ. 6 του Ν. 4389/2016. 
 
Ο Πρόεδροσ υπενκυμίηει ςτα Μζλθ, ότι το αίτθμα τθσ Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ και θ εναςχόλθςθ 
τθσ Ρ.Α.Λ. άρχιςε ςτισ 3.9.2014, πολφ πριν από τισ 27.5.2016, θμερομθνία κατά τθν οποία θ 
Ρ.Α.Λ. ςυνεςτικθ ωσ Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι. 
 
Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν. Ακολοφκθςε ονομαςτικι 
ψθφοφορία, από τθν οποία προζκυψε θ παρακάτω ομόφωνθ απόφαςθ: 

 
 
 

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 
 

Αφοφ ζλαβαν υπόψθ :  
 
(α) Σο Άρκρο 108, παραγρ. 1, του Ν. 4389/2016 
(β) Σο Άρκρο 132, παραγρ. 6, του Ν. 4389/2016 
(γ) Σο ζγγραφο τθσ εταιρείασ Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 57/3.9.2014 
(δ) Σο ζγγραφο του Οργανιςμοφ Λιμζνα Βόλου Α.Ε. με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 218/18.11.2016 
(ε) Σο ζγγραφο του Οργανιςμοφ Λιμζνα Βόλου Α.Ε. με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 219/18.11.2016 
(ςτ) Σθν ςυηιτθςθ ςτο ΘΕΜΑ 5 τθσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11/21.11.2016 τθσ Ρ.Α.Λ. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Η παροφςα διαφορά μεταξφ του Οργανιςμοφ Λιμζνα Βόλου Α.Ε.(πρϊτο μζροσ) και τθσ 
εταιρείασ Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ (δεφτερο μζροσ) αφορά το φψοσ των καταβαλλομζνων τελϊν 
από το δεφτερο  μζροσ ςτο πρϊτο  για χριςθ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων. Σζκθκε από το 
δεφτερο μζροσ ςτθ Ρ.Α.Λ. για διαμεςολάβθςθ προσ επίλυςθ τθσ διαφοράσ ςτισ 3.9.2014, 
πολφ προ τθσ 27.5.2016, θμερομθνία κατά τθν οποία θ Ρ.Α.Λ. μετεξελίχκθκε ςε Ανεξάρτθτθ 
Διοικθτικι Αρχι.  
 
Σα Μζλθ διαπιςτϊνουν ότι υπάρχει εκκρεμοδικία μεταξφ των δφο μερϊν, όπωσ προκφπτει 
και από τα ζγγραφα του Οργανιςμοφ Λιμζνα Βόλου Α.Ε. με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 
219/18.11.2016 

                    
                   Με τθν απόφαςθ τθσ ςτο ΘΕΜΑ 5 τθσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11/21.11.2016 θ Ρ.Α.Λ. δζχτθκε, ότι θ 

παράγρ. 6 του Άρκρου 132 του Ν.4389/2016 είναι Μεταβατικι Διάταξθ δυνάμενθ να 
εφαρμοςκεί ςε διαφορζσ μεταξφ χρθςτϊν και Φορζων Διαχείριςθσ Λιμζνων με τισ οποίεσ 
άρχιςε να αςχολείται θ Ρ.Α.Λ. προ τθσ 27.5.2016, όπωσ είναι θ παροφςα.  

  
Ο Ο.Λ.Β. με το ζγγραφό του με αρικμ. πρωτ. 218/18.11.2016 διλωςε, ότι δεν ςυμφωνεί 
ςτθν αίτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ. για επίλυςθ τθσ διαφοράσ του με τθν Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ 
επικαλοφμενοσ τθν παραγρ. 6 του  Άρκρου 132 του Ν.4389/2016. 

 
        Μετά τα παραπάνω, θ Ρ.Α.Λ.  κζτει ςτο αρχείο το αίτθμα τθσ Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ προσ τθν 

Ρ.Α.Λ., λόγω ιςχφοσ τθσ  παραγρ.6 του Άρκρου 132 του Ν. 4389/2016, όςον αφορά τον 
προςδιοριςμό του υντελεςτι Δ1 ςτον τφπο υπολογιςμοφ των καταβαλλόμενων τελϊν. 

 
 Οι ΑΠΟΦΑΕΙ 2/2015 και 3/2015 τθσ Ρ.Α.Λ. παραμζνουν ςε ιςχφ. 

 
                                    

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.       
                                                                                                           
                                        

                                                                                                         Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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