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

Αριθ. Απόφασης : 68/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 27/04/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 11/2022 από 27/04/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου 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. 11/21-04-2022 
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. Κατσάρας Παναγιώτης 
4. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
5. Κουσαθανάς Θεοχάρης 
6. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος ΜΕΛΟΣ 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Θέμα 8Ο :  
Περί της έγκρισης των όρων και Διενέργειας Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές, σχετικά με την παραχώρηση του ιδιαίτερου  δικαιώματος 
χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου, στην χερσαία ζώνη του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου 
και συγκεκριμένα του υπαίθριου χώρου στάθμευσης και του ισόγειου κτηρίου “Yacht 
Club”. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2022 
 
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Τεχνικό Σύμβουλο ο οποίος παρουσίασε στο Σώμα 

την διακήρυξη 01ΠΛ/2022, για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, και συγκεκριμένα στον Παλαιό 

Λιμένα Μυκόνου, (ως αυτός αποτυπώνεται στο σχέδιο), έκτασης 35.918,83 τ.μ., με 

σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης καθώς και ισόγειου 

κτηρίου που εντοπίζεται παραπλέυρως, συνολικής επιφανείας 191,00τμ, 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, που στο παρελθόν είχε την επωνυμία «YACHT CLUB», 

η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω: 
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1. Τον ν.4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις σε 

συνδυασμό με το ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 

4782/2021 και ισχύει, 

2. Τον ν.4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 130), 

3. Τον ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

4. Τον ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184), όπως ισχύει, 

5. Τον ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, 

6. Τον ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

7. Την με αρ. 76928/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3075) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

8. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α ́) «Κωδικοποίηση διατάξεων 

περί Λιμενικών Ταμείων».  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ́) «Αιγιαλός, 

παραλία και άλλες διατάξεις».  

10. Τις διατάξεις του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ́) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».  

11. Τις διατάξεις του Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ́) «Ναυτική επαγγελματική 

εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»  

12. Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης- 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί́ παραχωρήσεων.  

13. Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης- 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

14. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

η οποία εγκρίνει την με αριθμ. 118/99 Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων 

«Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων».  

15. Την με αριθμ. 8216.04/04/12 ΚΥΑ «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) κανονιστικού́ χαρακτήρα των 

συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012» (ΦΕΚ 152/2012 τεύχος 

Α.Α.Π. όροι δόμησης και ΧΖΛ Του ́ρλου) και Master plan Νέο και Παλιό 

Λιμάνι.  

16. Την οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού του κόστους παραχώρησης 

17. Την Άδεια Εκτέλεσης του Έργου – Αλιευτικό καταφύγιο – Χώρος Στάθμευσης 

και την πρόβλεψη είσπραξης χρημάτων από την εκμετάλλευση του χώρου 

στάθμευσης 
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18. Την ανάγκη του Δ.Λ.Τ.Μ. για την παραχώρηση του εν λόγω χώρου και 

εκμετάλλευση αυτού ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων, εντός 

Παλαιού λιμένα και συγκεκριμένα του Αλιευτικού καταφυγίου, που θα 

εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες της Χώρας Μυκόνου. Επιπροσθέτως, την 

ανάγκη του Δ.Λ.Τ.Μ., για την παραχώρηση ισόγειου κτηρίου υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με σκοπό αρχικά την αποκατάσταση αυτού διότι είναι 

στατικά επισφαλές και εν συνεχεία την εκμετάλλευση αυτού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις διευκρινήσεις του Τεχνικού Συμβούλου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
3. Την 01ΠΛ/2022 διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη 

Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη 
Λιμένα Μυκόνου. 

4. Τον ν.4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις σε 

συνδυασμό με το ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 

4782/2021 και ισχύει, 

5. Τον ν.4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 130), 

6. Τον ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

7. Τον ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184), όπως ισχύει, 

8. Τον ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, 

9. Τον ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

10. Την με αρ. 76928/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3075) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

11. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α ́) «Κωδικοποίηση διατάξεων 

περί Λιμενικών Ταμείων».  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ́) «Αιγιαλός, 

παραλία και άλλες διατάξεις».  

13. Τις διατάξεις του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ́) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».  

14. Τις διατάξεις του Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ́) «Ναυτική επαγγελματική 

εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»  

15. Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης- 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί́ παραχωρήσεων.  
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16. Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης- 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

17. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

η οποία εγκρίνει την με αριθμ. 118/99 Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων 

«Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων».  

18. Την με αριθμ. 8216.04/04/12 ΚΥ Α «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) κανονιστικού́ χαρακτήρα των 

συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012» (ΦΕΚ 152/2012 τεύχος 

Α.Α.Π. όροι δόμησης και ΧΖΛ Του ́ρλου) και Master plan Νέο και Παλιό 

Λιμάνι.  

19. Την οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού του κόστους παραχώρησης 

20. Την Άδεια Εκτέλεσης του Έργου – Αλιευτικό καταφύγιο – Χώρος Στάθμευσης 

και την πρόβλεψη είσπραξης χρημάτων από την εκμετάλλευση του χώρου 

στάθμευσης 

21. 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». 

22. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις”. 

23. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας’’, άρθρο 234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 

24. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
25. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του 

Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
26. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 

οικονομικού έτους 2022. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α] Εγκρίνει την διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη Παραχώρηση 

ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου. 

 

Β] Καταρτίζει τον πλήρη φάκελο και αποδέχεται τους όρους του Ανοικτού 

διαγωνισμού της Διακήρυξης 01ΠΛ/2022, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Δ.Σ., 

συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

1. Καθορίζει την διάρκεια της παραχώρησης, η οποία ορίζεται σε δεκαέξι (16) έτη, 

αρχίζει δε από την παραλαβή εκ του αναδειχθέντα πλειοδότη της απόφασης 

της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου, εφόσον 

εγκριθεί από Απ. Διοίκ. Αιγαίου. Η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος 

χρήσης είναι δυνατόν να ανακληθεί, χωρίς εξ αυτού να γεννάται προς τους 

υποψηφίους οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση από προσυμβατική ευθύνη ή από 

οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία. Σιωπηρή παράταση δεν επιτρέπεται. 

2. Καθορίζει τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Καθορίζει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής. Η ποιότητα λαμβάνει το 50% ενώ η τιμή το 50% στο πλαίσιο της 

βέλτιστης Προσφοράς 
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4. Καθορίζει την εγγύηση συμμετοχής στο ποσό των διακοσίων είκοσι ενός 

χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών  (221.638,69€) 

5. Καθορίζει ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει με κλειστές σφραγισμένες 

προσφορές. 

6. Καθορίζει το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης, που θα καταβάλει ο 

Παραχωρησιούχος στο Δ.Λ.Τ.Μ, το οποίο είναι το  ποσοστό χρέωσης που θα 

έχει προσφέρει, εφαρμοζόμενο επί των ακαθάριστων εισπράξεων από τέλη 

στάθμευσης, με ελάχιστο το 30% και επί των κερδών προ φόρων και 

αποσβέσεων για τη λειτουργία του “YACHT CLUB”, με ελάχιστο το 5%. 

Παράλληλα ορίζεται ως ελάχιστο οικονομικό αντάλλαγμα για το Δ.Λ.Τ.Μ το 

ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) μηνιαίως το οποίο θα αποδοθεί σε 

περίπτωση που το ποσό που θα προκύψει από το ποσοστό είσπραξης είναι 

μικρότερο των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) κατ’ έτος. 

7. Για την αποφυγή η πόλη της Μυκόνου να γίνει απροσπέλαστη καθορίζει 

τιμολογιακή πολιτική που υποχρεούται ο παραχωρησιούχος να ακολουθήσει 

για τον παραχωρούμενο χώρο  στάθμευσης κυκλικού πάρκινγκ (χώρος Α) και 

η οποία θα κυμαίνεται από 4 ευρώ ελάχιστο έως 15 ευρώ μέγιστο ημερήσιο 

αντίτιμο για μία θέση στάθμευσης ΙΧ.  

Αντιστοίχως καθορίζει τιμολογιακή́ πολιτική́ που υποχρεούται να ακολουθήσει 

για τον παραχωρούμενο χώρο  στάθμευσης κυκλικό πάρκινγκ (χώρος Α) και η 

οποία θα κυμαίνεται από 2 ευρώ ελάχιστο έως 7 ευρώ μέγιστο ημερήσιο 

αντίτιμο για μία θέση στάθμευσης μοτοσυκλέτας.  

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οποιοδήποτε άλλο τέλος.  

Για το χώρο στάθμευσης νησίδα (χώρος Β) ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να 

προμηθεύσει το Δ.Λ.Τ.Μ. με 750 κάρτες ελεύθερης πρόσβασης (Κ.Ε.Π.) αντί του 

ποσού 30 ευρώ ανά κάρτα.  

Η τιμολογιακή πολιτική των χώρων στάθμευσης θα μπορεί να μεταβάλλεται 

ετησίως κατόπιν αιτήσεως του παραχωρησιούχου και απόφασης του Δ.Σ. του 

Δ.Λ.Τ.Μ. 

 
Γ]Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για 

τις δικές του νόμιμες ενέργειες.   

      
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 68/2022 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. Κατσάρας Παναγιώτης 
3. Κουσαθανάς Θεοχάρης 
4. Κουσαθανάς Κων/νος 
5. Παπουτσάς Δαμιανός 

 

ΑΔΑ: ΨΜΕΦΟΡ0Ρ-ΛΛΔ
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