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ΑΠΟΦΑΗ 64/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 6 η

 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη Διοικητικϊν Μέτρων για το Λιμενικό Σαμείο Πφργου. 
 

Σθν 27θ Ιουνίου 2018, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 11:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 36θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου  Παναγιϊτθ - 
Ιάςωνα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Τπόκεςθ αφορά ςτθν 
εξζταςθ επιβολισ προςτίμου κατ’ άρκρον 114 παρ. 5 Ν. 4389/2016 εισ βάροσ του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Πφργου (εφεξισ Δ.Λ.Σ. Πφργου) και αναπτφςςει ςυνοπτικά 
τθ με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 292/22.06.18 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 τθν Ειςιγθςθ του Προζδρου και τα ςτοιχεία 
τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

1. ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 13/10/2017, και κατόπιν τθσ από 17θσ Ιουλίου 2017 υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
419/18.07.2017 επιςτολισ τθσ Ενϊςεωσ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων 
Ναυτιλίασ, εςτάλθ επιςτολι υπ’αρ. πρωτ ΡΑΛ 483/13.10.17 τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) προσ το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Πφργου (εφεξισ: Δ.Λ.Σ. 
Πφργου), με τθν οποία ςτα πλαίςια ζρευνασ τθσ Αρχισ ςε λιμενικζσ υπθρεςίεσ 
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου, εηθτικθςαν από το 
Δ.Λ.Σ. Πφργου: 

i) Αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ για τον τρόπο υπολογιςμοφ του φψουσ 
των τελϊν που επιβάλλονται ςτον λιμζνα αρμοδιότθτάσ του Δ.Λ.Σ. Πφργου, για 
τα υγρά και ςτερεά απόβλθτα που παράγονται από τα πλοία ξεχωριςτά για 
εκάςτθ κατθγορία αποβλιτων, για τα τελευταία τρία (3) ζτθ, ςφμφωνα με τθν 
ΚΤΑ 8111.1/41/09. 

ii) χζδια παραλαβισ και Διαχείριςθσ τερεϊν και Τγρϊν Αποβλιτων που διακζτει 
το Δ.Λ.Σ. Πφργου και βρίςκονται εν ιςχφ ςε θλεκτρονικι μορφι και ζντυπθ 
μορφι.. 

2) τισ 19/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 19/19.01.18), ςε ςυνζχεια τθσ από 13.10.2017 
προαναφερκείςασ επιςτολισ Ρ.Α.Λ. προσ Δ.Λ.Σ. Πφργου και φςτερα από ςυνεχείσ 
τθλεφωνικζσ οχλιςεισ, εςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ το Δ.Λ.Σ. Πφργου με τθν 
οποία εηθτικθςαν εκ νζου τα ανωτζρω ςτοιχεία και τονίςκθκε θ υποχρζωςθ του 
Δ.Λ.Σ. πφργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 112-114 του Ν. 4389/2016, και 
τθν άμεςθ απάντθςθ, κακϊσ είχε παρζλκει προ πολλοφ το εφλογο χρονικό 
περικϊριο απάντθςθσ. 

3) τισ 24 Μαϊου 2018, ςτθν 35θ υνεδρίαςθ τθσ Ρ.Α.Λ., ςυηθτικθκε ωσ 7ο κζμα θ 
περίπτωςθ τθσ εξζταςθσ λιψθσ διοικθτικϊν μζτρων κατά του Δ.Λ.Σ. Πφργου ζνεκα 
τθσ ςυνεχόμενθσ και επαναλαμβανόμενθσ δυςτροπίασ παροχισ των αιτοφμενων 
πλθροφοριϊν και ςτοιχείων. Σα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. πρότειναν χοριγθςθ ευλόγου 
χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ μθνόσ προσ ςυμμόρφωςθ του Δ.Λ.Σ. Πφργου και ςε 
περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, να εξεταςτεί εκ νζου θ λιψθ 
διοικθτικϊν μζτρων. 
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Ζωσ τθν 27θ Ιουνίου 2018 δεν ζχουν αποςταλεί από το Δ.Λ.Σ. Πφργου κανζνα από τα ωσ 
άνω αιτοφμενα ςτοιχεία, οφτε ζχει υποβλθκεί αίτθμα για χοριγθςθ παράταςθσ 
προκεςμίασ για τθν προςκόμιςι των, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν μεςολαβιςει οκτϊ (8) 
μινεσ από τθν αρχικι επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ., και παρά τισ ςυνεχείσ τθλεφωνικζσ οχλιςεισ 
από μζρουσ τθσ Αρχισ ζωσ και τον Ιοφνιο 2018, προ τθσ 36θσ υνεδρίαςθσ τθσ Αρχισ. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ 
δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ το άρκρο 114. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςη ςτην ελληνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2015/1794 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) άρκρο 15. 

3) Ο Ν.2690/1999: «Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ Α’45), όπωσ ιςχφει. 

4) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςη Υπηρεςιών τησ 
Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) Σον Κανονιςμό Διερεφνθςθσ Καταγγελιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, (Απόφαςθ 
330, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017), άρκρα 6 και 9. 

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

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ 15.000 Ευρϊ ςτο Δ.Λ.Σ. Πφργου, κατ’ άρκρον 114 παρ. 5 
Ν. 4389/2016, κακότι από δυςτροπία αρνείται εν τοισ πράγμαςι τθν παροχι των 
αιτοφμενων πλθροφοριϊν, παρακωλφοντασ ουςιαςτικά το ζργο τθσ Αρχισ.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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