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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                      ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 39/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 02/03/2022 

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

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 05/2022 από 02/03/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 02η του μηνός Μαρτίου 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. 05/25-02-2022 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 παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία για την 

τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 
για την εισήγηση του θέματος. 

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

Θέμα 17ο : Εξέταση αίτησης ένστασης επί κλήσης ΚΟΚ 
      
ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2022 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα παρουσίασε στο Σώμα την από 15/12/2021 ένσταση 

της κας Κόκκαλη Καλλιόπης του Παντελή για την από 11/10/2021 ειδοποίηση που έλαβε από το 
ΔΛΤΜ για την οφειλή της σχετικά με τις κλήσεις 3793/04-06-2018 και 228/23-05-2019, η οποία 
αναφέρει τα εξής: 
Κυρίοι όσον αφορά τις κλήσεις με αριθμούς ¨3793 καθώς και 228 (επισυνάπτω φωτοαντίγραφο)  
Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στις πράξεις βεβαίωσης παράβασης (κλήσεις) πρέπει να αναγράφονται 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης. Εάν είναι λανθασμένα τα 
προβλεπόμενα στοιχεία προσδιορισμού του οχήματος (ενδεικτικά αναφέρονται μάρκα, αριθμός κυκλοφορίας, 
ονοματεπώνυμο οργάνου που βεβαίωσε την παράβαση ), του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης ή 
του ύψους του προστίμου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Επιπρόσθετα , περί ελαττωμάτων των 
κλήσεων : Με βάση την υπ’ αριθμ. 2515/64/2007/11-7-2007 (1306 Β΄) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της 
παράβασης) και το άρθρο 104 του ΚΟΚ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του 
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ΚΟΚ (περί σήμανσης οδών και ειδικότερα περί προσδιορισμού της περιοχής ισχύος της 
σήμανσης) προκύπτει ότι στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης (κλήση) πρέπει να αναγράφονται 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης, άρα και η 
ακριβής θέση του οχήματος, προκειμένου σε περιπτώσεις προβολής σχετικών αντιρρήσεων από 
τον «παραβάτη» κατά το άρθρο 104, παρ.2 του ΚΟΚ, να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του 
αιτήματος από την αρμόδια Αρχή (θέση του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της 
σήμανσης), διαφορετικά η πράξη βεβαίωσης της παράβασης πάσχει ακυρότητας. Η θέση του 
οχήματος πρέπει να συγκεκριμενοποιείται, είτε με την αναγραφή του πλησιέστερου σε αυτό 
αριθμό της οδού, είτε με κάθε πρόσφορο στοιχείο που υποδεικνύει τη θέση του σε σχέση με τις 
πινακίδες σήμανσης. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.δ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006  

ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ  ΑΟΡΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΝΑ 
Π.ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 104 ΣΕ 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 4 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ ΚΟΚ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ . 

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ !!!  

Στην συνέχεια το Δ.Λ.Τ.Μ. διαβίβασε την ένσταση με τις κλήσεις στο Λιμεναρχείο Μυκόνου 
προκειμένου να έχουμε τις απόψεις του επί της ένστασης και το Λιμεναρχείο με το αρ. πρωτ. 
2132.15/243/2402-2022 έγγραφό του, μας απάντησε τα κάτωθι: 

 
 1. Σε απάντηση σχετικού, σας γνωρίζονται τα κάτωθι:  
α) Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεως – αντιρρήσεων επί εκθέσεως βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ. 
είναι τρεις (03) ημέρες αρχομένης από την επίδοση αυτών, στην Αρχή που ανήκει το όργανο που βεβαίωσε 
τη συγκεκριμένη παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. Ως εκ τούτου, αναφορικά με τις 
παραβάσεις υπ’ αριθμ. 3793 από 04/06/2018 και 0228 από 23/05/2019 έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων. Σε περίπτωση που είχατε προβάλει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις 
αναφορικά με την ακυρότητα που επικαλείσθε με την ανωτέρω σχετική, το ζήτημα αυτό θα είχε εξεταστεί 
προσηκόντως.  
β) Αναφορικά με την επικαλούμενη παράλειψη αναγραφής των στοιχείων που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης, σημειώνεται ότι εν προκειμένω, έχει αναγραφεί σε 
αμφότερες τις υπό εξέταση παραβάσεις η θέση «Παλαιός Λιμένας Μυκόνου», καθόσον εκ των πραγμάτων, 
δεν είναι δυνατό να αναγράφεται επακριβώς το σημείο παράβασης, δεδομένου ότι στην υπόψη περιοχή 
δεν υφίστανται αριθμημένες οδοί. Επιπρόσθετα, τα λοιπά πεδία επί των ανωτέρω διαπιστωτικών πράξεων 
είναι συμπληρωμένα πλήρως (π.χ. μάρκα, χρώμα, αριθμός κυκλοφορίας κ.λ.π.) και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να κριθούν ως ακυρωτέες.  
γ) Σε κάθε περίπτωση, αμφότερες οι εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης δεν αφορούν παράβαση ρυθμιστικής 
πινακίδας (π.χ. Ρ-40, Ρ-3 κ.α.), που σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ευχερές να προσδιοριστεί η θέση του 
οχήματος από την αντίστοιχη τοποθεσία που τυχόν υφίστατο πινακίδα, αλλά αφορούν στάθμευση σε 
πεζοδρόμιο.  

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.-  
  
Επί της απάντησης του Λιμεναρχείου η οποία κοινοποιήθηκε και στην κ. Κόκκαλη, από το 

Λιμεναρχείο, λάβαμε το κάτωθι email: 
Κύριοι  
 
Ο νομοθέτης είναι σαφέστατος !!!  
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Η θέση του οχήματος πρέπει να συγκεκριμενοποιείται, είτε με την αναγραφή του πλησιέστερου 
σε αυτό αριθμό της οδού, είτε με κάθε πρόσφορο στοιχείο που υποδεικνύει τη θέση του σε σχέση 
με τις πινακίδες σήμανσης. Με βάση την υπ’ αριθμ. 2515/64/2007/11-7-2007 (1306 Β΄) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης 
της παράβασης) και το άρθρο 104 του ΚΟΚ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του 
ΚΟΚ 
 
Σε μια έκταση πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων (Παλαιός Λιμένας Μυκόνου) όπου δεν υπάρχει οδός και 
αριθμός ο νομοθέτης λέει ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ . 
ΟΠΩΣ Π.Χ.  ΚΟΛΟΚΥΘΑ  Π.Χ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ Π.Χ. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ Blu Blu  Π.Χ. SEA 
BUS ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ !!!  
Επίσης ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ   
Σαφέστατα υπάρχει ασάφεια και έλλειμα στις ανωτέρω κλήσεις  
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μου  
 
Υ.Γ. Επισυνάπτω απόκομμα κλήσης 

 
Ο Λιμενάρχης ενημέρωσε το Σώμα ότι αρμόδιο για να εξετάσει την εν λόγω ένσταση είναι το 

Λιμεναρχείο και η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεως – αντιρρήσεων επί εκθέσεως βεβαίωσης 
παράβασης Κ.Ο.Κ. είναι τρεις (03) ημέρες αρχομένης από την επίδοση αυτών, στην Αρχή που 
ανήκει το όργανο που βεβαίωσε τη συγκεκριμένη παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. 
 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Μ. με την υπ΄ αρ. απόφαση του 
117/2021 είχε εξετάσει ένσταση της κ. Κόκκαλη, για την κλήση 3793/04-06-2018, στην οποία 
ισχυριζόταν ότι δεν της άνηκε το όχημα και είχε κριθεί αβάσιμη. 
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Προέδρου. 
2. Το με αρ. πρωτ. 2132.15/243/2402-2022 έγγραφό του Λιμεναρχείου Μυκόνου.  
3. Την από 15/12/2021 ένσταση της κας Κόκκαλη Καλλιόπης του Παντελή αλλά και τα 

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

των Δήμων & Κοινοτήτων». 
9. 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». 

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

1. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
11. Την με αρ. πρωτ. Υπ. Οικ. 2/99070/0026/23-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

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

διατάξεων». 
13. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 

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/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764
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14. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

15. 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».  

16. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2022. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Δεν εγκρίνει τις ενστάσεις της κας Κόκκαλη για ακύρωση των κλήσεων 3793/04-06-2018 και 
228/23-05-2019, σύμφωνα με την εισήγηση του Λιμεναρχείου Μυκόνου. 
 
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 39/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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