
                                   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 2 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                                          ΑΠΟΦΑΖ  ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 41 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΘΖΡΑ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό 2 /2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 
Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ  Θήξαο 

 

ΘΔΜΑ: «Σέιε αποβιήηωλ γηα ηης δηάθορες θαηεγορίες πιοίωλ ποσ προζεγγίδοσλ ηης ζαιάζζηες 

περηοτές αρκοδηόηεηας ηοσ Γ.Λ.Σ. Θήρας». 

 

ηε Θήξα θαη ζην Γεκνηηθό Ληκεληθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2016 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 10:30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε                   ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Θήξαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 328 / 29-2-

2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 θαη δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γ.Λ.Σ. Θήξαο. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3463/2006, δεδνκέλνπ όηη 

ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξόληεο ήηαλ 5 : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1.- ΠΔΛΔΚΖ ΖΛΗΑ ( ΓΖΜΟΣΖ ) - ΠΡΟΔΓΡΟ 1. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  

( ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ) ( Σαθηηθό 

Μέινο ) 

 

2.- ΣΑΓΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ( ΔΚΠΡΟΩΠΟ 

ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟΤ ) (Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο ) 

2. ΗΓΑΛΑ - ΜΠΟΤΛΗΔΡΖ 

ΛΑΜΠΡΗΝΖ (ΓΖΜΟΣΖ) ( 

Σαθηηθό Μέινο ) 

3.- ΠΗΣΗΚΑΛΖ ΜΑΡΚΔΛΑ ( ΓΖΜΟΣΖ ) - 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

( Σαθηηθό Μέινο ) 

 

4.- ΠΔΛΔΚΑΝΟ ΠΔΣΡΟ  
( ΓΖΜΟΣΖ ) ( Σαθηηθό Μέινο ) 

 

5.- ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΩΝΗΟ ηνπ ΩΣΖΡΗΟΤ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟ) ( Σαθηηθό Μέινο ) 
 

 
Πξαθηηθνγξάθνο: ΑΝΣΩΝΗΟ ΑΡΓΤΡΟ ππάιιεινο ΓΛΣ Θήξαο . 

Ο θ. Βαζαιάθεο Δκκαλνπήι - Ληκελάξρεο  κε ην από 4 / 3  /2016 έγγξαθν ηνπ αξ. πξση.  ΓΤ, πνπ έιαβε 

αξηζκό πξσηνθόιινπ  361/ 4 - 3- 2016 από ην  ΓΛΣ Θήξαο , δειώλεη όηη δελ ζα παξεπξεζεί ιόγσ 
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ θαη ζηε ζέζε ηνπ ζα παξεπξεζεί ν θ. Παλαγηώηεο Σάγαξεο . 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 11
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε  :      

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη, 

Καζόηη θξνλνύκε όηη επηβάιιεηαη ε εηζαγσγή πάγησλ ηειώλ, ηα νπνία ζα καο θαηαβάιινληαη από ηα 
Πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο Ληκέλεο επζύλεο καο, έρνπκε ηελ ηηκή  ζήκεξα, 4-3-2016, λα θηινμελνύκε 

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Δμεηδηθεπκέλεο Δηαηξίαο 

ΜΔΣΟΠΖ - ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, θύξην Αγγειόπνπιν, ν 
νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ Παξαιαβήο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Πινίσλ ησλ 

Ληκέλσλ επζύλεο καο, ώζηε λα καο εμεγήζεη πσο ζα εθαξκνζηνύλ ηα ηέιε απηά θαη βεβαίσο ηη σθέιεηεο 

ζα απνθέξνπλ ζηα ηακεία ηνπ ΓΛΣ Θήξαο, ζε ζρέζε, βέβαηα θαη κε ηελ ήδε ππνγξαθείζα ύκβαζε κε ηελ 

Αλάδνρν Δηαηξία Hellenic Waste Management, πνπ έρεη αλαιάβεη ηε πιινγή όισλ ησλ Απνβιήησλ ησλ 
Πινίσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε δηεπθξηλίδνπκε, ηα ελ ιόγσ ηέιε ζα εθαξκνζηνύλ κεηά ηε δηθή ζαο έγθξηζε θαη 

θαηόπηλ ιήςεσο ηεο εγθξίζεσο ηνπ ελ ιόγσ ρεδίνπ από ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο. 

ΑΔΑ: 7Ψ3ΥΟΕ2Ε-ΙΧΟ



ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιόγν ν Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηεο 
Δμεηδηθεπκέλεο Δηαηξίαο ΜΔΣΟΠΖ - ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

Κύξην Αγγειόπνπιν , ν νπνίνο είπε ηα εμήο : 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΥΡΔΧΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΓΛΣ ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΓΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο 
αξκνδηόηεηαο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο ππόθεηληαη ζε ηέιε θαη ηηκνιόγηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

παξνύζαο. Σα θαησηέξσ ζηαζεξά ηέιε Απνβιήησλ είλαη ζε Δπξώ θαη ζα ηζρύνπλ αλεμάξηεηα αλ ηα 

παξαθάησ Πινία ή ζθάθε εθηεινύλ Σαθηηθνύο ή έθηαθηνπο πιόεο.  
Δπνκέλσο ην θόζηνο απηό ζα πξέπεη δίθαηα ζα θαηακεξηζηεί ζε όια ηα Πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ ζηηο 

ιηκεληθέο δώλεο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο, κε ζθνπό λα θαιύςεη ηα έμνδα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππνδνκώλ  ησλ 

επθνιηώλ ππνδνρήο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηώλ ηεο απ' επζείαο παξαιαβήο όισλ ησλ παξαγόκελσλ από ηα 

Πινία απνβιήησλ. 
 

Δίδνο Πινίνπ 

Σέινο ζε Δπξώ  

αλά 

θαηάπινπ 

αλά κήλα 

δξαζηεξηνπνίεζεο 

Κξνπαδηεξόπινηα 50 

 Δπηβαηεγά / Ορεκαηαγσγά 25 

 Δπηβαηεγά Σαρύπινα  10 

 Δπηβαηεγά νρεκαηαγσγά αλνηρηνύ ηύπνπ 
 30 

Φνξηεγά 10 

 Γεμακελόπινηα 10 

 Τδξνθόξεο 10 

 Ρπκνπιθά 10 

 Πισηά λαππεγήκαηα 10 

 Λάληδεο 
 50 

Αιηεπηηθά 
 

 Δξαζηηερληθά ζθάθε κε ΠΓΔ  θάησ ησλ 12 αηόκσλ 
 

 Δξαζηηερληθά ζθάθε κε ΠΓΔ  άλσ ησλ 12 αηόκσλ 
 100 

Δπαγγεικαηηθά ζθάθε κε ΠΓΔ θάησ ησλ 12 αηόκσλ 
 

 Δπαγγεικαηηθά ζθάθε κε ΠΓΔ άλσ ησλ 12 αηόκσλ 
 100 

Βνεζεηηθά απνξξππαληηθά 10 30 

 

Καηά ζπλέπεηα ηα πινία πνπ εθηεινύλ είηε ηαθηηθνύο πιόεο είηε έθηαθηνπο πιόεο, ζα θαηαβάιινπλ ηα ίδηα 

ηέιε πξνο ην ΓΛΣ Θήξαο όπσο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αιιά θαη ινηπά έμνδα πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
απ' επζείαο παξαιαβή ησλ απνβιήησλ  ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε ζρεηηθή ππνγξαθείζα  ύκβαζε. 

Ζ κόλε δηαθνξά ησλ Πινίσλ ηα νπνία ζα εθηεινύλ Σαθηηθνύο πιόεο κε απηά πνπ ζα εθηεινύλ Έθηαθηνπο 

πιόεο, αθνξά ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ώξα  θαηαβνιήο ησλ σο άλσ ζηαζεξώλ ηειώλ, θαζώο  ζηνπο 
έθηαθηνπο πιόεο ε εκεξνκελία απηή θαη ε ώξα θαηαβνιήο ησλ ηειώλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ώξα 

απόπινπ ηνπ Πινίνπ, ελώ ζηνπο ηαθηηθνύο πιόεο ε εκεξνκελία απηή νξίδεηαη,  σο ε ηειεπηαία εξγάζηκε 

ηνπ ηξέρνληνο εκεξνινγηαθνύ κήλα.  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 
Πεξίνδνο Θέξνπο (1/5-31/10) 

Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη εθ' όζνλ απηέο 

είλαη  πιένλ ησλ δέθα  (10) θάζε κήλα 
Πεξίνδνο Υεηκώλα  (1/11-30/4) 

Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη εθ' όζνλ απηέο 

είλαη  πιένλ ησλ πέληε (5) θάζε κήλα 

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΠΛΟΕΣ 

ΑΔΑ: 7Ψ3ΥΟΕ2Ε-ΙΧΟ



Πεξίνδνο Θέξνπο (1/5-31/10) 
Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ δελ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο αλεμάξηεηα κε 

ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία 

αλήθνπλ θαη ηα Πινία πνπ έρνπλ κελ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο αιιά απηέο είλαη ιηγόηεξεο  ησλ 

δέθα  (10) θάζε κήλα 
Πεξίνδνο Υεηκώλα  (1/11-30/4) 

Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ δελ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο αλεμάξηεηα κε 

ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία 
αλήθνπλ θαη ηα Πινία πνπ έρνπλ κελ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζην ΓΛΣ Θήξαο αιιά απηέο είλαη 

θάησ  ησλ πέληε (5) θάζε κήλα. 

 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ 

Όια ηα Πινία ή ηα ζθάθε ηα νπνία θαηαβάινπλ ζηαζεξά ηέιε δηθαηνύληαη αληαπνδνηηθά νθέιε, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη από ηα αλαθεξόκελα ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε ηνπ Δξγνιάβνπ (HWM) θαη ηνπ ΓΛΣ 

Θήξαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη όιεο νη θαηεγνξίεο απνβιήησλ (Πίλαθαο 1 παξαγξάθνπ 2.1.1. ηεο 
ύκβαζεο ) θαη ζπγθεθξηκέλα Πεηξειαηνεηδή Απόβιεηα, Απόβιεηα Ληπαληηθώλ Διαίσλ, ζπζζσξεπηέο θαη 

βξώζηκα έιαηα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά ζα παξαδίδνληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα  ηνπ αηηνύκελνπ 

Πινίνπ ή ζθάθνπο ζηηο ζηαζεξέο ππνδνκέο πνπ ζα ππάξμνπλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Ληκεληθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ επζύλεο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο, εθ' όζνλ νη ελ ιόγσ ππνδνκέο δεκηνπξγεζνύλ ζην κέιινλ.  

 

ΓΗΑΓΗΑΚΑΗΔ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 
ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα ηελ παξαιαβή απνβιήησλ, κε ηελ παξάδνζε απηώλ, ην εμππεξεηνύκελν πινίν 

ζα ηηκνινγεζεί απ' επζείαο από ηελ αλάδνρν εηαηξεία γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη,  κε βάζε ην 

εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο ζύκθσλν κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε (δειαδή αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ησλ απνβιήησλ), 
ελώ  ε αληίζηνηρε είζπξαμε ζα γίλεηαη απεπζείαο από ηελ αλάδνρν εηαηξεία.  

Δλ ζπλερεία ε αλάδνρνο εηαηξεία ζα ελεκεξώλεη εγγξάθσο, εληόο 24 σξώλ, ην ΓΛΣ Θήξαο γηα θάζε πινίν 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπο, απνζηέιινληαο ην αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ κέζσ 
Fax ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην Πινίν έρεη παξαδώζεη απόβιεηα εληόο ηνπ εθάζηνηε εκεξνινγηαθνύ κήλα, αθνύ 

πξνζθνκηζζνύλ από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ πινίνπ, ηα παξαζηαηηθά παξάδνζεο ησλ απνβιήησλ θαη 

εμόθιεζεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, ηόηε ζα αθαηξείηαη ην 70% ησλ ηειώλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ζα 
εθηακηεύεηαη ζην ΓΛΣ Θήξαο κόλνλ  ην 30% ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ ρξέσζεο ζηαζεξώλ ηειώλ αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία ηνπ Πινίνπ. Από απηά ην  15% παξακέλεη  ζην ηακείν ηνπ ΓΛΣ θαη ην ππόινηπν 15% 

απνδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν θάζε ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 
ησλ επθνιηώλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ θαη Καηαινίπσλ Φνξηίνπ Πινίσλ ηνπ ΓΛΣ Θήξαο,  πιένλ ηνπ ΦΠΑ 

23% ην νπνίν επηβαξύλεη ην ΓΛΣ.  

ε πεξίπησζε κε παξάδνζεο ζα θαηαβάιιεηαη ην 100% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηειώλ ζην ΓΛΣ Θήξαο, από ην 
νπνίν ην 60% ζα παξακέλεη ζην ηακείν ηνπ  ΓΛΣ Θήξαο, πνζό πνπ ζα θαιύςεη ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο 

ησλ ππνδνκώλ νη νπνίεο ζα πξνβιέπνληαη ζην ρέδην Απνβιήησλ, ελώ ην ππόινηπν 40% ζα απνδίδεηαη 

ζηνλ Αλάδνρν, πιένλ ηνπ ΦΠΑ 23% ην νπνίν ζα επηβαξύλεη ην ΓΛΣ Θήξαο,  κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 

νπνίνπ ζα ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ ΓΛΣ Θήξαο 
θαζώο θαη νη επθνιίεο ππνδνρήο θαηαινίπσλ ΓΛΣ Θήξαο. 

Σόζν γηα ηα πινία πνπ εθηεινύλ ηαθηηθά δξνκνιόγηα όζν θαη γηα ηα πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηα 

δξνκνιόγηα, εθ' όζνλ απηά αηηήζνπλ παξαιαβή Πεηξειαηνεηδώλ Απνβιήησλ ή/θαη Απνβιήησλ 

Ληπαληηθώλ Διαίσλ, απαηηνύληαη ηεισλεηαθέο δηαηππώζεηο (έθδνζε άδεηαο, έληππν Σ1, παξνπζία 

ηεισλεηαθνύ ππαιιήινπ, δύγηζε ζε γεθπξνπιάζηηγγα), νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ  βαξύλνπλ ην 

εμππεξεηνύκελν πινίν. 

ε πεξίπησζε πνπ πινίν ή ζθάθνο πνπ βξίζθεηαη ζε αγθπξνβόιην επηζπκεί ηελ παξάδνζε θαηαινίπσλ ζηε 

ζέζε όπνπ απηό είλαη αγθπξνβνιεκέλν ή πξνζδεδεκέλν ζε Ναύδεην, ν Δξγνιάβνο ζα αλαιάβεη ηελ 

παξαιαβή απηώλ, εξρόκελνο ζε νηθνλνκηθή ζπκθσλία απεπζείαο κε ην εμππεξεηνύκελν πινίν ή ζθάθνο 

θαη εθόζνλ έρεη εηδνπνηεζεί 4 εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ήδε 

ππνγξαθείζα ύκβαζε κε ην ΓΛΣ.  

Δπίζεο αλ ην αίηεκα ηνπ Πινίνπ αθνξά παξάδνζε απνβιήηνπ ή απνβιήησλ κε δηαθνξεηηθό ΔΚΑ από 

απηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε ηνπ Δξγνιάβνπ (HWM) θαη ηνπ ΓΛΣ, ηόηε ν 

Δξγνιάβνο έξρεηαη ζε απ' επζείαο ζπκθσλία κε ην αηηνύκελν Πινίν, θνηλνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπκθσλίαο θαη ζην ΓΛΣ, ζην νπνίν νύησο ή άιισο ζα απνζηείιεη ν Δξγνιάβνο θαη ην ζρεηηθό 

παξαζηαηηθό παξαιαβήο ησλ ελ ιόγσ Απνβιήησλ κέζσ FAX. 
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αο θαιώ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηα παξαπάλσ έρνληαο ππόςε : 

1.- Σνλ Καλνληζκό εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Θήξαο  
2.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ Α/114/2006) "Ο Νένο Γεκνηηθόο θαη 

Κνηλνηηθόο Κώδηθαο" 

3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α!/07.06.2010) "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο" 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 

1.- Καζορίδεη ηα παξαθάησ ζηαζεξά ηέιε απνβιήησλ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γ.Λ.Σ. Θήξαο θαη ζα ηζρύνπλ αλεμάξηεηα αλ ηα 

παξαθάησ πινία ή ζθάθε εθηεινύλ ηαθηηθνύο ή έθηαθηνπο πιόεο .  
 

Δίδνο Πινίνπ 

Σέινο ζε Δπξώ  

αλά 

θαηάπινπ 

αλά κήλα 

δξαζηεξηνπνίεζεο 

Κξνπαδηεξόπινηα 50 

 Δπηβαηεγά / Ορεκαηαγσγά 25 

 Δπηβαηεγά Σαρύπινα  10 

 Δπηβαηεγά νρεκαηαγσγά αλνηρηνύ ηύπνπ 
 30 

Φνξηεγά 10 

 Γεμακελόπινηα 10 

 Τδξνθόξεο 10 

 Ρπκνπιθά 10 

 Πισηά λαππεγήκαηα 10 

 Λάληδεο 
 50 

Αιηεπηηθά 
 

 Δξαζηηερληθά ζθάθε κε ΠΓΔ  θάησ ησλ 12 αηόκσλ 
 

 Δξαζηηερληθά ζθάθε κε ΠΓΔ  άλσ ησλ 12 αηόκσλ 
 100 

Δπαγγεικαηηθά ζθάθε κε ΠΓΔ θάησ ησλ 12 αηόκσλ 
 

 Δπαγγεικαηηθά ζθάθε κε ΠΓΔ άλσ ησλ 12 αηόκσλ 
 100 

Βνεζεηηθά απνξξππαληηθά 10 30 

 

ΣΑΚΣΗΚΟΗ ΠΛΟΔ 

Πεξίνδνο Θέξνπο (1/5-31/10) 
Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη εθ' όζνλ απηέο 

είλαη  πιένλ ησλ δέθα  (10) θάζε κήλα 

Πεξίνδνο Υεηκώλα  (1/11-30/4) 
Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη εθ' όζνλ απηέο 

είλαη  πιένλ ησλ πέληε (5) θάζε κήλα 

ΔΚΣΑΚΣΟΗ ΠΛΟΔ 

Πεξίνδνο Θέξνπο (1/5-31/10) 
Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ δελ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο αλεμάξηεηα κε 

ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία 

αλήθνπλ θαη ηα Πινία πνπ έρνπλ κελ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο αιιά απηέο είλαη ιηγόηεξεο  ησλ 
δέθα  (10) θάζε κήλα 

Πεξίνδνο Υεηκώλα  (1/11-30/4) 

Οξίδνληαη σο ηα Πινία πνπ δελ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο αλεμάξηεηα κε 

ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία 
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αλήθνπλ θαη ηα Πινία πνπ έρνπλ κελ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζην ΓΛΣ Θήξαο αιιά απηέο είλαη 
θάησ  ησλ πέληε (5) θάζε κήλα. 

 

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ 

Όια ηα Πινία ή ηα ζθάθε ηα νπνία θαηαβάινπλ ζηαζεξά ηέιε δηθαηνύληαη αληαπνδνηηθά νθέιε, ηα νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη από ηα αλαθεξόκελα ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε ηνπ Δξγνιάβνπ (HWM) θαη ηνπ ΓΛΣ 

Θήξαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη όιεο νη θαηεγνξίεο απνβιήησλ (Πίλαθαο 1 παξαγξάθνπ 2.1.1. ηεο 

ύκβαζεο ) θαη ζπγθεθξηκέλα Πεηξειαηνεηδή Απόβιεηα, Απόβιεηα Ληπαληηθώλ Διαίσλ, ζπζζσξεπηέο θαη 
βξώζηκα έιαηα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά ζα παξαδίδνληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα  ηνπ αηηνύκελνπ 

Πινίνπ ή ζθάθνπο ζηηο ζηαζεξέο ππνδνκέο πνπ ζα ππάξμνπλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Ληκεληθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ επζύλεο ηνπ ΓΛΣ Θήξαο, εθ' όζνλ νη ελ ιόγσ ππνδνκέο δεκηνπξγεζνύλ ζην κέιινλ.  
 

ΓΗΑΓΗΑΚΑΗΔ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα ηελ παξαιαβή απνβιήησλ, κε ηελ παξάδνζε απηώλ, ην εμππεξεηνύκελν πινίν 

ζα ηηκνινγεζεί απ' επζείαο από ηελ αλάδνρν εηαηξεία γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη,  κε βάζε ην 
εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο ζύκθσλν κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε (δειαδή αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ησλ απνβιήησλ), 

ελώ  ε αληίζηνηρε είζπξαμε ζα γίλεηαη απεπζείαο από ηελ αλάδνρν εηαηξεία.  
Δλ ζπλερεία ε αλάδνρνο εηαηξεία ζα ελεκεξώλεη εγγξάθσο, εληόο 24 σξώλ, ην ΓΛΣ Θήξαο γηα θάζε πινίν 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπο, απνζηέιινληαο ην αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ κέζσ 

Fax ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο. 
ε πεξίπησζε πνπ ην Πινίν έρεη παξαδώζεη απόβιεηα εληόο ηνπ εθάζηνηε εκεξνινγηαθνύ κήλα, αθνύ 

πξνζθνκηζζνύλ από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ πινίνπ, ηα παξαζηαηηθά παξάδνζεο ησλ απνβιήησλ θαη 

εμόθιεζεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, ηόηε ζα αθαηξείηαη ην 70% ησλ ηειώλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ζα 

εθηακηεύεηαη ζην ΓΛΣ Θήξαο κόλνλ  ην 30% ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ ρξέσζεο ζηαζεξώλ ηειώλ αλάινγα κε 
ηελ θαηεγνξία ηνπ Πινίνπ. Από απηά ην  15% παξακέλεη  ζην ηακείν ηνπ ΓΛΣ θαη ην ππόινηπν 15% 

απνδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν θάζε ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 

ησλ επθνιηώλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ θαη Καηαινίπσλ Φνξηίνπ Πινίσλ ηνπ ΓΛΣ Θήξαο,  πιένλ ηνπ ΦΠΑ 
23% ην νπνίν επηβαξύλεη ην ΓΛΣ.  

ε πεξίπησζε κε παξάδνζεο ζα θαηαβάιιεηαη ην 100% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηειώλ ζην ΓΛΣ Θήξαο, από ην 

νπνίν ην 60% ζα παξακέλεη ζην ηακείν ηνπ  ΓΛΣ Θήξαο, πνζό πνπ ζα θαιύςεη ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο 

ησλ ππνδνκώλ νη νπνίεο ζα πξνβιέπνληαη ζην ρέδην Απνβιήησλ, ελώ ην ππόινηπν 40% ζα απνδίδεηαη 
ζηνλ Αλάδνρν, πιένλ ηνπ ΦΠΑ 23% ην νπνίν ζα επηβαξύλεη ην ΓΛΣ Θήξαο,  κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 

νπνίνπ ζα ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ ΓΛΣ Θήξαο 

θαζώο θαη νη επθνιίεο ππνδνρήο θαηαινίπσλ ΓΛΣ Θήξαο. 
Σόζν γηα ηα πινία πνπ εθηεινύλ ηαθηηθά δξνκνιόγηα όζν θαη γηα ηα πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηα 

δξνκνιόγηα, εθ' όζνλ απηά αηηήζνπλ παξαιαβή Πεηξειαηνεηδώλ Απνβιήησλ ή/θαη Απνβιήησλ 

Ληπαληηθώλ Διαίσλ, απαηηνύληαη ηεισλεηαθέο δηαηππώζεηο (έθδνζε άδεηαο, έληππν Σ1, παξνπζία 

ηεισλεηαθνύ ππαιιήινπ, δύγηζε ζε γεθπξνπιάζηηγγα), νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ  βαξύλνπλ ην 

εμππεξεηνύκελν πινίν. 

ε πεξίπησζε πνπ πινίν ή ζθάθνο πνπ βξίζθεηαη ζε αγθπξνβόιην επηζπκεί ηελ παξάδνζε θαηαινίπσλ ζηε 

ζέζε όπνπ απηό είλαη αγθπξνβνιεκέλν ή πξνζδεδεκέλν ζε Ναύδεην, ν Δξγνιάβνο ζα αλαιάβεη ηελ 

παξαιαβή απηώλ, εξρόκελνο ζε νηθνλνκηθή ζπκθσλία απεπζείαο κε ην εμππεξεηνύκελν πινίν ή ζθάθνο 

θαη εθόζνλ έρεη εηδνπνηεζεί 4 εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ήδε 

ππνγξαθείζα ύκβαζε κε ην ΓΛΣ.  

 

Δπίζεο αλ ην αίηεκα ηνπ Πινίνπ αθνξά παξάδνζε απνβιήηνπ ή απνβιήησλ κε δηαθνξεηηθό ΔΚΑ από 

απηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε ηνπ Δξγνιάβνπ (HWM) θαη ηνπ ΓΛΣ, ηόηε ν 

Δξγνιάβνο έξρεηαη ζε απ' επζείαο ζπκθσλία κε ην αηηνύκελν Πινίν, θνηλνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπκθσλίαο θαη ζην ΓΛΣ, ζην νπνίν νύησο ή άιισο ζα απνζηείιεη ν Δξγνιάβνο θαη ην ζρεηηθό 

παξαζηαηηθό παξαιαβήο ησλ ελ ιόγσ Απνβιήησλ κέζσ FAX. 

 

2.- Ζ απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Θήξαο . 

 
Ο θ. Αληώληνο ηγάιαο κεηνςεθεί ζηελ απόθαζε απηή , επεηδή ζέιεη λα κειεηήζεη ηε ζρεηηθή κειέηε . 

 

Γηα πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 
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O Πρόεδρος Τα μέλη 

1. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2. ΣΑΓΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

 3. ΠΗΣΗΚΑΛΖ ΜΑΡΚΔΛΑ 

 4. ΠΔΛΔΚΑΝΟ ΠΔΣΡΟ 

 5. ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΩΝΗΟ ηνπ ΩΣΖΡΗΟΤ 

Ακριβές Απόσπασμα 

 
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 
  
          ΠΔΛΔΚΖ ΖΛΗΑ 
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