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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Θήρα:   10-03-2017 
Αρ. Πρωτ.: 24528/314 

 
 
 

ΠΡΟΣ: 105 Α.Ε. 
Πίνδου 35 
152 33, Χαλάνδρι Αθήνα 
(Με αποδ. παραλαβής) 

 
 
 

  ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του 

Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως 
ισχύει στην εταιρεία105 Α.Ε, για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας». 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 

Σχετ.: 
1. Ο Ν. 3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 130/2010 (Φ.Ε.Κ. 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου». 
3. Η υπ. αρ. 49947 Απόφαση Γεν. Γραμ. Α.Δ.Αι. (Φ.Ε.Κ.1666/Β/10-08-2015) «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου». 

4. H με αριθ. πρωτ. οικ. 100393/8204/20-08-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου». 

5. Η υπ. αρ. 999428141/19-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1854/Β/27-08-2015) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, περί: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 

6. Η με αρ. πρωτ. οικ. 24078/2444/10-05-2011 (Φ.Ε.Κ. 1260/Β/16-06-2011) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «''Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής'' και 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες Β' και Γ' κατηγορίας κατά 
το άρθρο 2 του ν. 3010/2002». 

7. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-1986) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Ο Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 
96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α/2002). 

9. Ο Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-06-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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10. Ο Ν. 3028 (ΦΕΚ 153/Α/28-7-2002), περί: «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

11. Ο Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-09-2011). 

12. Ο Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-02-2012) 

13. Η ΚΥΑ 15393/2332 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/05-08-2002) που αναφέρεται στην «Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 
(Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91))», όπως 
συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ. 126880/07 (Φ.Ε.Κ. 435/Β/29-03-
2007) και όπως ισχύει. 

14. Η ΥΑ 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

15. Η ΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/2016) με θέμα: 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

16. Η υπ. αριθμ. 59388/3363 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 638/Β/31-08-1988) «Τρόπος, όργανα και 
διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του ν. 
1650/1986». 

17. Η Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 763/Β/10-08-1977) περί «χαρακτηρισμού νήσου Ίου ως τόπου 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους». 

18. Το Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 270/Δ/31-05-1985) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών 
δόμησης των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και 
εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». 

19. Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. οικ. 38753/1216/08-08-2014 του Τμήματος Γεν. Περιβ/κών 
Θεμάτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Έγκριση δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού 
Καταλύματος (και των υποστηρικτικών αυτού έργων), καθώς και των περιβαλλοντικών 
όρων αυτού, στη θέση ''Κουμπάρα-Διακοφτό'', Δήμου Ιητών, ν. Ίου, Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, με φορέα του έργου την ''105 Ανώνυμη Τουριστική & Τεχνική Εταιρεία Εκμ. 
Ακινήτων''» (ΑΔΑ: ΩΠΞΚ0-Α6Κ). 

20. Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 14704/19-12-2015 του Τμήματος Β' Αιγιαλού & Παραλίας, 
Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομικού με θέμα: Παραχώρηση 
δικαιώματος χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου για την 
εκτέλεση του έργου "Σύνθετο τουριστικό κατάλυμα 5* στη θέση Κουμπάρα - Διακοφτό 
Νήσου Ίου" στην εταιρεία 105 Α.Ε. και καθορισμός του ανταλλάγματος παραχώρησης 
(ΑΔΑ: 70Ρ6Η-Μ45). 

21.  Η από 07-01-2016 έγγραφη καταγγελία πολιτών, για αυθαίρετα έργα καταστροφής 
του περιβάλλοντος-αιγιαλού-στην χερσόνησο Διακοφτό-Κουμπάρα της ν. Ίου 
Κυκλάδων, που εστάλη στην Υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εισ. αρ. 
πρωτ. 926/6/07-01-2016). 

22. Η από 26-02-2016 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας. 
23.  Το με αρ. πρωτ. 926/6/07-03-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Αποστολή 

έκθεση αυτοψίας διενεργούμενη στη θέση Κουμπάρα - Διακοφτό νήσο Ίο - Κλήση σε 
απολογία». 

24. Το από 30-03-2016 αίτημα της εταιρείας 105 Α.Ε. με θέμα: ''Αίτημα παράτασης για 
απάντηση στο από 07-03-2016 έγγραφο της υπηρεσίας σας με αρ. πρωτ. 926/6''. (εισ. 
αρ. πρωτ. 38026/450/31-03-2016). 

25.  Το με αρ. πρωτ. 38026/450/31-03-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με θέμα: 
«Απάντηση επί αιτήματος». 

26. Το από 07-04-2016 απαντητικό υπόμνημα της εταιρείας 105 Α.Ε. με θέμα: ''Υποβολή 
στοιχείων για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
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ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ - ΔΙΑΚΟΦΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» με τα συνημμένα του, (εισ. 
αρ. πρωτ. 42462/497/11-04-2016). 

27. Η με αρ. πρωτ. 42462/497/10-10-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 
28. Το με αριθ. πρωτ. 133072/1548/06-03-2017 έγγραφο από το Γραφείο 

Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων με θέμα: «Διοικητικές Κυρώσεις κατόπιν της 
42462/497/10-10-2016 εισήγησης στην 105 Α.Ε για παράβαση περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας», με το οποίο γίνεται δεκτή η ανωτέρω εισήγηση (εισ. αριθ. πρωτ. 
24528/314/07-03-2017). 

 
 
 
1. Σε συνέχεια της ανωτέρω με α/α 21 σχετικής καταγγελίας για κατασκευή 

αυθαίρετων έργων καταστροφής του περιβάλλοντος-αιγιαλού στη θέση ''Κουμπάρα - 
Διακοφτό'' της νήσου Ίου, από την εταιρεία 105 Α.Ε., διενεργήθηκε αυτοψία από 
υπαλλήλους της Υπηρεσία μας στις 26-02-2016 και συντάχθηκε η με α/α 21 σχετική 
έκθεση αυτοψίας σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:  

Ι. Κατασκευή γέφυρας μήκους 35,00 μ. και πλάτους 3,50 μ. περίπου, ξύλινης 
επιφάνειας, υποστυλωμένη σε στύλους σκυροδέματος και μεταλλικούς δοκούς, καθώς 
επίσης και κατασκευή δεύτερης μικρότερης γέφυρας, όμοιας κατασκευής, διαστάσεων 
7,00 Χ 3,50 μ. περίπου.  

ΙΙ. Στην αρχή της πρώτης γέφυρας υπήρχαν αναρτημένες δύο πινακίδες, η πρώτη με 
αναγραφή: «αρ. πρωτ. 1783/21-12-2015» και η δεύτερη: «αρ. αδείας λιμενικού έργου 
70Ρ6Η-Μ45/19-12-2015». 

ΙΙΙ. Για το υπόψη έργο έχει εκδοθεί η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 38753/1216/08-08-2014 
εγκεκριμένη Κ.Υ.Α. (με α/α 19 σχετικό) στην οποία συμπεριλαμβάνεται υποστηρικτικό 
έργο λειτουργικής σύνδεσης της Χερσονήσου «Διακοφτό» με την ενδοχώρα. 

ΙV. Από μακροσκοπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο «Διακοφτό», 
διαπιστώθηκαν κατασκευαστικά έργα, κτίρια και επεμβάσεις διαμόρφωσης περιβάλλοντα 
χώρου, μη - περατωμένες. Δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση εντός του χώρου των 
επεμβάσεων, καθώς υπήρχε μεταλλική πόρτα κλειστή. 

V. Παρόν κατά τον έλεγχο ήταν ο κ. Αντώνιος Σκέμπι, φερόμενος ως φύλακας της 
ιδιοκτήτριας εταιρείας «105 Α.Ε.», οποίος μας ενημέρωσε ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος 
λόγω απουσίας τόσο του εργολάβου, όσο και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

VI. Επίσης, υπήρχε πλέγμα αποκοπής πρόσβασης στο βορειοανατολικό τμήμα της 
ιδιοκτησίας (προς ενδοχώρα), στη θέση «Κουμπάρα».  

VII. Από τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε χώρος απόθεσης προϊόντων 
εκσκαφών - αποθεσιοθάλαμος εντός περιφραγμένου χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας της 
«105 Α.Ε.».  

VIII. Στο ύψωμα άνωθεν του όρμου «Κουμπάρα» υπήρχε συγκρότημα κτηρίων στο 
στάδιο της κατασκευής, ενώ από το μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκαν και επεμβάσεις 
στον περιβάλλοντα χώρο, μη-περατωμένες. 

2. Σύμφωνα με την με α/α 21 σχετική έγγραφη καταγγελία πολιτών, τα 
διαπιστωθέντα κατασκευαζόμενα έργα, εκτελέστηκαν από την εταιρεία 105 Α.Ε.  

3. Με το με α/α 23 σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, κλήθηκε η εταιρεία 105 
Α.Ε., να απαντήσει εγγράφως, επί της σχετικής αυτοψίας και αναφορικά με τη με α/α 21 
έγγραφη καταγγελία πολιτών. Επίσης ζητήθηκαν να προσκομιστούν:  

α) πρωτοκολλημένη έγγραφη γνωστοποίηση της εταιρείας 105 Α.Ε. προς τη Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ), περί ορισμού αρμόδιου 
προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 
περιορισμών που τέθηκαν με την με α/α 19 σχετική ΚΥΑ (όρος Δ.1, παρ. 2, σελίδα 23 της 
υπόψη ΚΥΑ) και  

β) πρωτοκολλημένο αντίγραφο από την αρμόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου Υπηρεσία, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (κατά τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4014/11), σύμφωνα με τον όρο Δ.2, παρ. 10.γ της με α/α 19 σχετική ΚΥΑ (σελίδα 
28). 

4. Η εταιρεία 105 Α.Ε. κατέθεσε τις απόψεις της με το με α/α 26 απαντητικό 
υπόμνημά της, με θέμα: Υποβολή στοιχείων για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ-ΔΙΑΚΟΦΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ», η οποία 
περιλαμβάνει:  
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Έκθεση με στοιχεία για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ-ΔΙΑΚΟΦΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» όπου ισχυρίζεται ότι: 

«..Και οι 3 διαπιστώσεις της έκθεσης αυτοψίας αφορούν το έργο λειτουργικής 
σύνδεσης, όπως πράγματι αναφέρεται στη διαπίστωση 3, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του 
έργου, όπως δημοσιεύτηκε με την ως άνω ΚΥΑ. Επίσης το ίδιο υποστηρικτικό έργο 
συμπεριλαμβάνεται στην ΚΥΑ Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρου αιγιαλού, 
παραλίας και θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου με ΑΔΑ: 7ΟΡ6Η-
Μ45).........Τέλος, σχετικά με τις πινακίδες που αναφέρονται στη διαπίστωση 2, αυτές 
αφορούν η μεν πρώτη στην άδεια έναρξης εργασιών από το Λιμεναρχείο Ίου, η δε δεύτερη 
στην ΑΔΑ (αριθμός δημοσίευσης στη διαύγεια) της KYA Παραχώρησης δικαιώματος 
χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου...  

.....Περί μεταλλικής πόρτας....υπάρχει πράγματι πρόχειρη μεταλλική πύλη αυτή και 
σχετική πρόχειρη περίφραξη, από μεταλλικό πλέγμα οικοδομής, για ασφάλεια του 
εργοταξίου του οικοπέδου 01 και του ιδίου του κτιρίου κατοικίας επί της χερσονήσου 
Διακοφτού..  

..... Όσον αφορά τα «κατασκευαστικά έργα και επεμβάσεις διαμόρφωσης … μη 
περατωμένες», αφορούν προφανώς στο κτίριο κατοικίας που έχει νόμιμα οικοδομηθεί με 
την οικοδομική άδεια που αναφέρεται στο Β1 της εισαγωγής της παρούσας και της 
τροποποιήσεις της, καθώς και στις διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου με βάση την 
οικοδομική άδεια. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μέρος του περιβάλλοντα χώρου με 
διαμορφώσεις συμπίπτει με τον προβλεπόμενο χώρο εργοταξίου Ε2 και προσωρινού 
αποθεσιοθαλάμου Α3, όπως αυτά προβλέπονται στην ΣΕΠΕΜ για το έργο του ΣΤΚ....  

Η εταιρεία μας δεν είχε ειδοποιηθεί για την αυτοψία, ώστε να παρίσταται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος, ο οποίος και θα καθιστούσε δυνατή την πρόσβαση της ομάδας αυτοψίας και 
στο χώρο των εργασιών στο Διακοφτό. Αλλά αυτή η είσοδος θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί ακόμη και αν γινόταν εργασίες κατά την ημέρα της επίσκεψις από τον 
εργολάβο, κάτι που δεν συνέβαινε και αυτονόητα ο χώρος ήταν κλειστός για λόγους 
ασφαλείας.  

Ακριβώς στο όριο του οικοπέδου προς την παραλία, που ταυτίζεται η πρόσβαση στο 
βορειοανατολικό τμήμα, με τη γραμμή παραλίας, έχει τοποθετηθεί προσωρινή περίφραξη 
με μεταλλικό πλέγμα οικοδομής, για λόγους ασφαλείας του εργοταξίου. Η περίφραξη 
αποτελεί προσωρινή κατασκευή η οποία μετά την ολοκλήρωση του έργου κα 
απομακρυνθεί. 

Η απόθεσης προϊόντων εκσκαφών-αποθεσιοθάλαμος, αφορά χώρο απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφών εντός του οικοπέδου 02. Η απόθεση αυτή προέρχεται από τις 
κατασκευαστικές εργασίες του κτιρίου εστιατορίου στην αρχή της Κουμπάρας, προκειμένου 
τα εκχώματα να επαναχρησιμοποιηθούν για διαμορφώσεις πέριξ του κτιρίου, που βέβαια 
κατασκευάζεται με νόμιμη οικοδομική άδεια (οικοδομική άδεια 44/2013 και οι 
συμπληρωματικές της),... 

…….Το συγκρότημα κτηρίων στο στάδιο της κατασκευής και επεμβάσεις 
περιβάλλοντα χώρου, αναφέρονται στο υπό κατασκευή κτίριο που κατασκευάζεται στο 
οικόπεδο Ο3 της Κουμπάρας με βάση την οικοδομική άδεια 47/2014 περί νομιμοποίησης 
υπερβάσεων σε 2 ισόγειες κατοικίες και αλλαγή χρήσης αυτών σε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και τις αναθεωρήσεις αυτής, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Β2 της 
εισαγωγής της παρούσας. Οι επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο γίνονται με βάση τις 
προβλέψεις διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου της οικοδομικής άδειας............». 

Επίσης προσκομίστηκαν: 
ι. Γνωστοποίηση της με α/α 20 σχετικής ΚΥΑ στο Λιμεναρχείο Ίου, η οποία έλαβε 

αριθ. πρωτ. εισερχομένου 1783/21-12-2015. 
ιι. Αντίγραφο εγγράφου ορισμού αρμοδίου προσώπου της εταιρείας για την 

παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ. (το οποίο 
πρωτοκολλήθηκε στη Δ/νση Περ/κής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και έλαβε αρ. πρωτ. 
15573/24-03-2016),  

ιιι. Αντίγραφο της ΤΕΠΕΜ που υπεβλήθη στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, 
ιν. Αντίγραφο της από 24-3-2016 απάντησης της εταιρείας στην από 4-3-2016 

έκθεση αυτοψίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 
5. Από τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι η εταιρεία 105 Α.Ε., γνωστοποίησε 

εγγράφως στη Δ/νση Περ/κής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (με αρ. πρωτ. 15573/24-03-2016), 
τον ορισμό αρμόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των 
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περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τέθηκαν με την με α/α 19 σχετική 
ΚΥΑ, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την έκδοση της ΚΥΑ και μετά την έναρξη των 
κατασκευαστικών έργων, κατά παράβαση του όρου Δ.1, παρ. 2 της με α/α 19 σχετικής 
ΚΥΑ (σελίδα 23).  

Επιπλέον, με το με α/α 26 απαντητικό υπόμνημα της εταιρείας, δεν υπεβλήθη 
Απόφαση έγκρισης της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4014/11, ενώ το αντίγραφο της Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) που υπεβλήθη δεν έφερε αριθμό πρωτοκόλλου της 
αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Υπηρεσία και είχε ημερομηνία 
«Μάρτιος 2016», δηλαδή ημερομηνία μεταγενέστερη της έναρξης των κατασκευαστικών 
έργων, κατά παράβαση του όρου Δ.2, παρ. 10.γ της με α/α 19 σχετικής ΚΥΑ (σελίδα 28) 
και του άρθρου 7 του Ν.4014/11. 

 
Βάσει των ανωτέρω, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
1. Την άμεση συμμόρφωση της εταιρείας ''105 Α.Ε.'' με όλους τους όρους της με α/α 

19 σχετικής ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, για την κατασκευή και λειτουργία του υπόψη 
έργου. 

2. Την επιβολή Διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και ισχύει, στην 
εταιρεία 105 Α.Ε., της τάξης των χιλίων διακοσίων Ευρώ (1.200,00€). Συγκεκριμένα το 
επιβαλλόμενο πρόστιμο για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις επιμερίζεται ως εξής: 

Παράβαση 1η: έγγραφη γνωστοποίηση του ορισμού αρμόδιου προσώπου για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 
τέθηκαν με την με α/α 19 σχετική ΚΥΑ, στη Δ/νση Περ/κής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ στις 
24-03-2016, ήτοι μετά την παρέλευση εξαμήνου από την έκδοση της με α/α 19 σχετική 
ΚΥΑ και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών έργων, κατά παράβαση του όρου Δ.1, 
παρ. 2 της με α/α 19 σχετικής ΚΥΑ (σελίδα 23). 

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την εν λόγω παράβαση είναι διακόσια Ευρώ (€200). 

Παράβαση 2η: μη συμμόρφωση με τον όρο Δ.2, παρ. 10.γ της με α/α 19 σχετικής 
ΚΥΑ (σελίδα 28) και με το άρθρο 7 του Ν.4014/11, καθώς δεν υπεβλήθη Απόφαση 
έγκρισης της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4014/11, ενώ το αντίγραφο της Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) που υπεβλήθη δεν έφερε αριθμό πρωτοκόλλου της 
αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Υπηρεσία και είχε ημερομηνία 
«Μάρτιος 2016», δηλαδή ημερομηνία μεταγενέστερη της έναρξης των κατασκευαστικών 
έργων. 

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την εν λόγω παράβαση είναι χίλια Ευρώ (€1.000). 
 
Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει. Το παραπάνω πρόστιμο 
βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ του 
«Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) και κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 
64059 σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/2005) υπέρ της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 υπέρ 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου). 

Μετά την πληρωμή του ανωτέρω διοικητικού προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να 
προσκομισθεί στην υπηρεσία μας το σχετικό διπλότυπο είσπραξης σε πρωτότυπο. Σε 
αρνητική περίπτωση εντός 60 ημερών από την επίδοση της παρούσας, η υπηρεσία μας 
θα προβεί στην βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (έκδοση χρηματικού 
καταλόγου) για αναγκαστική είσπραξη. 

Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε 15 ημέρες, 
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από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α) και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, 
εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, (άρθρο 53, Ν. 
3900/2010, Φ.Ε.Κ. 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990, Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, Φ.Ε.Κ. 97/Α/1999) και όπως 
ισχύουν. 

Την προσφυγή αυτή παρακαλείται όπως κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας το 
αργότερο (15) ημέρες από την κατάθεσή της, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που την 
αφορά (π.χ. αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης επιβολής προστίμου κ.λ.π.). 

 
 
 

   Για την ακρίβεια   

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κυκλάδων 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Λεονταρίτης 
 
 

Ε. Δ.: 
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεονταρίτη 
2. Γραφείο Επάρχου Θήρας 
3. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κυκλάδων 
4. Γρ. Περ. & Υδρ/μίας Θήρας 
5. Χ.Α. 
6. Φ.Υ. (Ίος/Κατ./4) 
 

 
Πίνακας Κοινοποιήσεων: 
1. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων 

Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος / Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας 
Λ. Κηφισίας 1 - 3 
115 23, Αθήνα 

2. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ΑΜΚΕ 
κ. Θεοχάρη Μουρκάκο 
aanel@otenet.gr 

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου 
Χώρα Νάξου 
843 00, Νάξος 
(Συνημμένα σχετ. 21 έως 28) 
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