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  ΘΕΜΑ: «Εξέταση ενδικοφανούς προσφυγής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κατά των αρ. 20, 23, 
26, 27, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 59, 63, 88, 96, 98, 99, 102, 105, 108 και 110 αποφάσεων 
έτους 2021 του Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης περί επιβολής προστίμου, σύμφωνα 
με  το άρθρο 43 του Ν. 4873/2021 (248/Α΄)». 

 
 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
                                                                                                     

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις:        

 των άρθρων 6, 238 και 280  του Ν. 3852/2010 (87/Α΄)  «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύουν, 

 των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-
Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», 

 του άρθρου 43 του Ν. 4873/2021 (248/Α΄): «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της 
δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της 
κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», 

 του Π.Δ/τος 143/2010 (236/Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», 
όπως ισχύουν και 

 του Π.Δ/τος 71/2020 (166/Α΄) : «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 
όπως ισχύουν. 

2. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018, ΑΔΑ 681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίσθηκε να 
ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου. 
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4. Τις υπ’ αρ. 22, 33, 40, 43, 50, 54, 60, 62, 65, 66, 86, 89, 92, 100, 104, 107 και 111 αποφάσεις 
έτους 2021 του Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης περί επιβολής προστίμου για παράβαση της 
διάταξης του άρθρου 7 παρ.1 του Π.Δ. 71/2020 . 
5. Την από 17-02-2022 ενδικοφανή προσφυγή του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κατά των ανωτέρω    
αποφάσεων. 
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2132.1/682/22/17-03-2022 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, με 
το οποίο μάς διαβιβάζεται ο φάκελος της υπόθεσης, καθώς και και οι απόψεις της άνω Υπηρεσίας 
επί της προσφυγής. 
 

       
       Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4873/2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα 
σε δήμους», προβλέπεται ότι: 
«1. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές 
σε δήμους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/ 2020 (Α' 166), επιτρέπεται η άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής του δήμου ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινοποίηση στην κατά τόπον αρμόδια 
λιμενική αρχή. Τα πρόστιμα διαγράφονται, εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από το άρθρο 7 αυτού και υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του 
ν. 4412/2016 (Α' 147), αλλά δεν συνήφθησαν συμβάσεις άνευ υπαιτιότητας των δήμων. 
2. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς 
προσφυγής, με την οποία διαπιστώνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 1, αποστέλλεται στην αρμόδια λιμενική αρχή για την έκδοση απόφασης ακύρωσης ή μη της 
πράξης επιβολής προστίμου και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα δήμο εντός εξήντα (60) ημερών από 
την υποβολή της. 
3. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος». 
       Επειδή, σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  αφορά καταρχήν στο παραδεκτό αυτής και εν συνεχεία στο βάσιμο αυτής. 
Εφόσον δε κριθεί ότι η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, 
διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
       Επειδή, προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: α) η προθεσμία β) Το έννομο 
συμφέρον του προσφεύγοντος και γ) η φύση της προσβαλλόμενης απόφασης. 
       Επειδή, ο Ν. 4873/2021 (248/Α’) δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 16-
12-2021 και οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του Λιμενάρχη Μυτιλήνης εκδόθηκαν στις 13-08-2021, στις 
24-08-2021, στις 06-09-2021, στις 10-09-2021, στις 22-11-2021 και στις 26-11-2021, επομένως τα 
πρόστιμα είχαν επιβληθεί προ της δημοσίευσης του εν λόγω Νόμου. 
      Επειδή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 
248/Α΄/16-12-2021) έληγε στις 14-02-2022, η κρινόμενη προσφυγή, η οποία κατατέθηκε στην 
Υπηρεσία μας στις 17-02-2022, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 7046/17-02-2022, 
κατατέθηκε αφού είχε λήξει η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών. 
      Επειδή, η υπ’ αρ. πρωτ. 18304/25-11-2021 αίτηση θεραπείας κατατέθηκε από τον προσφεύγοντα 
Δήμο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης στις 09-12-2021, δηλαδή πριν από  τη δημοσίευση του Ν. 
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4873/2021 και συνεπώς το  Λιμεναρχείο δεν όφειλε να τη διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, όπως 
υποστηρίζει ο προσφεύγων Δήμος. 
       Επειδή εξάλλου, κατά το χρόνο κοινοποίησης της απόφασης του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης στην 
ανωτέρω αίτηση θεραπείας του Δήμου Δυτικής Λέσβου την 12-01-2022, όπως αναφέρεται στην υπό 
εξέταση προσφυγή, η προθεσμία για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν είχε λήξει, και επομένως ο προσφεύγων Δήμος διέθετε ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα από τις 12-01-2022 έως τις 14-02-2022, ημερομηνία κατά την οποία  έληγε η 
προθεσμία των εξήντα ημερών που θέτει ο Ν. 4873/2021, ώστε να καταθέσει την εν λόγω προσφυγή. 
     Επειδή σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, η υπό εξέταση προσφυγή 
κατατέθηκε εκπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας.  
         
         

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Απορρίπτουμε ως απαραδέκτως ασκηθε ίσα την από 17-02-2022 ενδικοφανή 
προσφυγή του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κατά των υπ’ αρ. 20, 23, 26, 27, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 59, 63, 
88, 96, 98, 99, 102, 105, 108 και 110 αποφάσεων έτους 2021 του Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης περί 
επιβολής προστίμου,  σύμφωνα με το σκεπτ ικό  της παρούσας απόφασης.  
  

                           
                                                                                           Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή 
                                                                                         Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 
 
                                                                                             Πολύκαρπος  Πολυχρονάκης 
 

 
                                                                                          
Κοινοποίηση: 
1. Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης     

      υπόψη  Λιμενάρχη        
      κ. Ψυχογιού Χαράλαμπου    

Κουντουριώτη  75 
      Μυτιλήνη – Τ.Κ. 81 131          

           (Συστημένο με απόδειξη) 
 

2. Δήμο Δυτικής Λέσβου 
 Γραφείο Δημάρχου 
 Καλλονή Λέσβου 
 Τ.Κ. 81 107 

          (Συστημένο με απόδειξη) 
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