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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 111/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 03/08/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 17/2022 από 03/08/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου σε Δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, 
ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 17/29-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε 
στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κτενάς Μιχαήλ 
4. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
5. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία για 

την τήρηση των πρακτικών και ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης για την εισήγηση των 
θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Θέμα 10ο Περί της διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων του έτους 2016 λόγω εγγραφής κατά 
λανθασμένο τρόπο ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και μεταφορά των οφειλών στους 
μισθωτές των οχημάτων. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2022 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα παρουσίασε στο Σώμα την εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας οι οποία αναφέρει: 
 
Σύμφωνα από όσα προκύπτουν από την ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις κλήσεις- εκθέσεις βεβαίωσης 
παράβασης αυτοκινήτου, οι κλήσεις που η εγγραφή τους στους βεβαιωτικούς καταλόγους γίνεται με τρόπο 
λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου διαγράφονται.  
H διάταξη που αναφέρει τη διαγραφή των κλήσεων που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία ρυθμίζεται: 

• Από τον N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  

Άρθρο 174, παρ. δ 
Α. Περιπτώσεις διαγραφής 

1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: 
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α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την 
κληρονομιά. 

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα 
επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί 
μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και 

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο 
του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο 
πρόσωπο. 

Εισηγούμαστε την πράξη διαγραφής της βεβαιωμένης οφειλής της κλήσης του έτους 2016 (όχι της κλήσης 
αυτής καθ’ αυτής), όπου σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο η εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο έγινε 
με λανθασμένο τρόπο ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και τη μεταφορά της ανωτέρα οφειλής στον 
νόμιμο οφειλέτη-μισθωτή του εν λόγω οχήματος. Η οφειλή λοιπόν της συγκεκριμένης κλήσης, κατόπιν 
ενημέρωσης της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου και της εταιρείας «Χαβατζής Ευάγγελος και Συνεργάτες 
ΜΟΝ ΙΚΕ» που υποστηρίζει λογιστικά το Δ.Λ.Τ.Μ, θα μεταφερθεί στον οφειλέτη ο οποίος αποδεδειγμένα είχε 
μισθώσει το όχημα από την εταιρεία μίσθωσης οχημάτων. Η κλήση που εμπίπτει στην ανωτέρω κατηγορία και 
για την οποία η υπηρεσία διαθέτει και τα απαιτούμενα στοιχεία είναι η ακόλουθη σύμφωνα με την κάτωθι 
κατάσταση και οι δύο πίνακες βρίσκονται σε πλήρη αντιστοίχιση βάσει έτους και αριθμού κλήσης:  

 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
Α.Φ.Μ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ -
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

2016 3199 ΙΚΜ1752 800…………. 
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΧΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2016 3199 Μ…… Α…… ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

5…….2 
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση και πρόταση του Προέδρου. 
2. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. 
3. Το άρθρο 174, παρ. δ., του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006). 
4. Τις διατάξεις του άρθ. 2 του Α.Ν. 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α΄/1968), 
5. Tο άρθρο 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19 
6. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
7. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού 

των Δήμων & Κοινοτήτων». 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 
3871/2010. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
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1. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
10. Την με αρ. πρωτ. Υπ. Οικ. 2/99070/0026/23-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 
11. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

διατάξεων». 
12. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
13. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
14. Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του  Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) 

«Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».  
15. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2022. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει τη διαγραφή της κάτωθι βεβαιωμένης οφειλής: 

 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
Α.Φ.Μ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ -
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

2016 3199 ΙΚΜ1752 800…………. 
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επαναβεβαίωση της οφειλής και τη 
σύνταξη του σχετικού χρηματικού καταλόγου στους κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΧΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2016 3199 Μ…… Α…… ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

5…….2 
 
 
Β)Εξουσιοδοτεί, τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου για τις δικές  της νόμιμες ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 111/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Κουσαθανάς Κων/νος 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 

 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764
ΑΔΑ: 9ΗΟ1ΟΡ0Ρ-0ΧΟ


		2022-08-04T13:54:11+0300
	Athens




