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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 213- 1371966  Fax: 213-1371888 

e-mail : info@raports.gr 

ΑΠΟΦΑΗ 33/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  24η 

ΘΕΜΑ 5ο:  τοιχεία τακτοποίθςθσ οφειλϊν τζλουσ υπζρ Ρ.Α.Λ. από το  Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο 

Θιρασ. 

 
τισ 21 επτεμβρίου 2017, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 14:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 24θ 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 Ημεριςιασ Διάταξθσ. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά 
Μζλθ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 

1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων  Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία 

     5.Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  

     6. Γεωργίου Βαςίλειοσ 

     7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  

9.Μπαϊρακτάρθσ Δθμιτριοσ  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

1. Γρίνοσ πυρίδων 

2.Λυμπζρθσ Θεόδωροσ 

 

 

 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 
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Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία. 

τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ζλαβε το λόγο και ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν με αρικμ. πρωτ. 
432/19-09-2017 ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεκζντα ςε αυτά, 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 του Προζδρου 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

Κατά τθν 23θ υνεδρίαςθ τθσ ΡΑΛ, ο κ. Αντιπρόεδροσ είχε ενθμερϊςει τα Μζλθ τθσ ΡΑΛ ςχετικά με 
τθ μθ καταβολι τελϊν από το Δ.Λ.Σ. Θιρασ. Ανζφερε ότι ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) «Επείγουςεσ 
διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει, θ Απόφαςθ ΡΑΛ 330/2016 (ΦΕΚ Β’1923): 
«Κανονιςμόσ Διερεφνηςησ Καταγγελιών τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων», και θ Κ.Τ.Α. αρικ. 
340/2014 (ΦΕΚ Β'924) «Καθοριςμόσ τζλουσ για τη χρηματοδότηςη τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 
(Ρ.Α.Λ.)», ορίηουν τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται ςε περιπτϊςεισ μθ πραγματοποίθςθσ των 
υποχρεϊςεων των Φορζων Διαχείριςθσ Λιμζνα.  
 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ενθμζρωςε ότι οι ενζργειεσ του Δ.Λ.Σ. Θιρασ που ςτοιχειοκετοφν λόγουσ 

επιβολισ προςτίμου : 

 

  α) θ άρνθςθ παροχισ οικονομικϊν ςτοιχείων και  

β) θ μθ καταβολι τζλουσ υπζρ Ρ.Α.Λ., κατ’ εκτίμθςθ 10.596,25 €, μείον του ποςοφ των 3.000 € 

ιδθ ειςπραχκζντων. 

 

 το πλαίςιο των ανωτζρω, ο Αντιπρόεδροσ είχε αρχικϊσ ειςθγθκεί τθν εφαρμογι  του άρκρου 114 

του Ν.4389/2016 §5 περί επιβολισ προςτίμου, όπωσ ρθτά ορίηεται φψουσ 15.000 € για τθν 

άρνθςθ παροχισ οικονομικϊν ςτοιχείων για τζςςερα ζτθ. Εναλλακτικά, ειςθγικθκε τθν επιβολι 

προςτίμου 18.700 € που αντιςτοιχεί ςτο 1% του κφκλου εργαςιϊν όπωσ δθλϊκθκε από τον 

Πρόεδρο του Λιμενικοφ Σαμείου για το ζτοσ 2014 με τθν αρικμ. πρωτ. 1273/2.9.2014 επιςτολι 

του (Ανϊτατο προβλεπόμενο όριο προςτίμου κατά τον νόμο).  

 

Υςτερα από διαλογικι ςυηιτθςθ και τθν ζκφραςθ αρκετϊν απόψεων, τα παρόντα τακτικά μζλθ 

τθσ ΡΑΛ ςυμφϊνθςαν, τελικϊσ, ομόφωνα να υπάρξει χρονικι δυνατότθτα ςυμμόρφωςθσ για το 

Δ.Λ.Σ. Θιρασ και να εξαντλθκοφν τα όρια τθσ καλισ πίςτθσ προ τθσ επιβολισ οποιουδιποτε 

προςτίμου. 
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      Σα παρόντα τακτικά Μζλθ ομόφωνα εξουςιοδότθςαν τον Πρόεδρο να προβεί ςε όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ, προσ εξάντλθςθ των ορίων τθσ καλισ πίςτθσ, και μετζκεςαν τθν ζκδοςθ 

οριςτικισ απόφαςθσ περί επιβολισ προςτίμου ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςυνεδρίαςθ, εφόςον δεν 

υπάρξει άμεςθ ςυμμόρφωςθ του Δ.Λ.Σ. Θιρασ. 

 

τθν 24θ ςυνεδρίαςθ, ο  Πρόεδροσ τθσ ΡΑΛ ενθμζρωςε τα Μζλθ τθσ ΡΑΛ ότι τθν αμζςωσ επόμενθ 

μζρα από τθν 23θ υνεδρίαςθσ του Δ.., ιτοι ςτισ 29.8.2017, είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του 

Δ.Λ.Σ. Θιρασ προσ εξάντλθςθ των ορίων καλισ πίςτθσ, και ότι μετά τθν επικοινωνία κατεβλικθςαν 

5.000 Ευρϊ υπζρ ΡΑΛ από το Δ.Λ.Σ. Θιρασ και ότι υπιρξε δζςμευςθ για αποςτολι των 

οικονομικϊν ςτοιχείων.  

Επιπροςκζτωσ απεςτάλθ το ζγγραφο 533/19.09.2017 προσ τθ ΡΑΛ από το Δ.Λ.Σ. Θιρασ, το οποίο  

ενθμερϊνει τθν καταβολι του εν λόγω ποςοφ και αιτείται για μθ επιβολι κυρϊςεων. 

Ο Πρόεδροσ τθσ ΡΑΛ με βάςθ τα νζα αυτά δεδομζνα, ειςθγικθκε τθν ζκδοςθ απόφαςθσ περί μθ 

επιβολισ προςτίμου κατά του Δ.Λ.Σ. Θιρασ. 

Νομικό Πλαίςιο 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ 
δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει. 

2. Σο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

3. Σθν Κ.Τ.Α. αρικ. 340/2014 (ΦΕΚ Β'924) «Κακοριςμόσ τζλουσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)». 

4. Σθν Αποφ. 330/2016 (ΦΕΚ Β’1923): «Κανονιςμόσ Διερεφνθςθσ Καταγγελιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων». 

Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Ότι θ οικονομικι εκκρεμότθτα του Δ.Λ.Σ. Θιρασ προσ τθ ΡΑΛ, ςφμφωνα με το Ν. 

4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικών 

ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και τθν Κ.Τ.Α. αρικ. 

340/2014 (ΦΕΚ Β'924) «Καθοριςμόσ τζλουσ για τη χρηματοδότηςη τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

(Ρ.Α.Λ.)» τακτοποιικθκε μερικϊσ με τθν καταβολι ποςοφ 5.000 €. 
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2. Σο αίτθμα του Δ.Λ.Σ Θιρασ για μθ επιβολι κυρϊςεων. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων και ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩ 

 

α) τθ μθ επιβολι προςτίμου ςτο Δ.Λ.Σ. Θιρασ για τθ μθ καταβολι τζλουσ υπζρ τθσ Ρ.Α.Λ. και 
τθν μθ παροχι οικονομικϊν ςτοιχείων, λόγω τθσ μερικισ τακτοποίθςθσ των οφειλϊν. 

β) τθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ αποςτολι των 
οικονομικϊν ςτοιχείων από το Δ.Λ.Σ. Θιρασ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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