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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

         ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 10/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 07/02/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 02/2022 από 07/02/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 07η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρας και ώρα 11:30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, 
ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 02/03-02-2022 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. Κουσαθανάς Θεοχάρης 
5. Ροσσολάτος Νικόλαος                               

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ 
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
2. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία για την 
τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 
για την εισήγηση των θεμάτων. 

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

Θέμα 8Ο :  
Περί της αιτήσεως της εταιρείας Μ. Θεοχαράκης – Ν. Σταυρακόπουλος Ο.Ε  για την παραχώρηση 
ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2022 
 
                Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την με αριθμ. πρωτ. 299/01-02-2022 αίτηση της 
εταιρείας Μ. Θεοχαράκης – Ν. Σταυρακόπουλος Ο.Ε., για την παραχώρηση του ιδιαίτερου 
δικαιώματος χρήσης χώρου 91,41τ.μ, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο Γιαλό 
Μυκόνου, για το έτος 2022.  
         Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την υπ΄αριθμ. 07/2020 απόφαση του Δ.Σ του Δ.ΛΤ.Μ. 
(ΑΔΑ:6ΖΩΦΟΡ0Ρ-ΝΧ6), με την οποία καθορίστηκε το αντάλλαγμα της παραχώρησης για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και την απόφαση Δ.Σ 48/2020 όπου είχαν εγκρίνει την 
παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 91,41m2 εντός πέργκολας, για τα έτη 
2020-2021 και πρότεινε, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, την απλή παραχώρηση του 
ιδιαίτερου δικαιώματος της χρήσης των προαναφερόμενων τ.μ, παρόλο που η πέργκολα του 
καταστήματος δεν έχει την απαραίτητη έγκριση κατασκευής από το Υπ. Ναυτιλίας, καθώς 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν.4504/2017, ως φορέας διοίκησης & εκμετάλλευσης 
λιμένων Μυκόνου έχει αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση νέων κατασκευών και 
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να εγκρίνει την παραχώρησης τους για χρήση έως 31/12/2022, σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 96 του ν.4504/2017 και το άρθρο 58 του ν.4676/2020 (ΦΕΚ  Α’ 67/19-3-2020).  
Στη συνέχεια το Σώμα έλαβε υπόψη του το υπ αριθ. 24 παρ. 2 του Ν 2971/2001 «περί Αιγιαλού 
και Παραλίας»,  το άρθρο 276 παρ.2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα, το οποίο αναφέρει τα 
κάτωθι:   « Δια τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας καθώς και των κρηπιδωμάτων από τα κέντρα 
ψυχαγωγίας (ζαχαροπλαστεία, καφενεία, εστιατόρια κλπ) δια τοποθέτηση τραπεζών ή καθισμάτων, εφ όσον  
οι χώροι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται δια φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων και παραβολή ή πρυμνοδέτηση 
πλοίων, απαιτείται ειδική προς αυτό άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας (οικονομικής Εφορίας ή Λιμενικού 
Ταμείου), η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνου γνώμης της λιμενικής Αρχής. Η χορήγηση τέτοιας άδειας 
δεν παρέχει κανένα προνόμιο και είναι ανακλητή σε κάθε στιγμή κατά ελεύθερη κρίση της Λιμενικής Αρχής» 
για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου. 
 Ο Πρόεδρος τελειώνοντας επεσήμανε πως σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 8321.6/01/12/12-03-
2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ μαζί 

με την αίτηση του ενδιαφερομένου προσκομίζεται και τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν) 
από Διπλωματούχο Μηχανικό θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, 
στο οποίο απεικονίζεται ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες 
οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, και η ακριβής έκτασή του σε 
τετραγωνικά μέτρα.  

Επί του τοπογραφικού αναγράφεται η με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, (Τεύχος Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 
502/2009) καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όταν η παραχώρηση αφορά τον Παλαιό λιμένα 
Μυκόνου 

 
Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Την με αριθμ. πρωτ. 299/01-02-2022 αίτηση της εταιρείας Μ. Θεοχαράκης – Ν. 

Σταυρακόπουλος Ο.Ε. 
3. Την απόφαση Δ.Σ 48/2020 όπου είχαν εγκρίνει την παραχώρηση του ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου 91,41m2 εντός πέργκολας, για τα έτη 2020-202.1 
4. Την υπ΄αριθμ. 07/2020 απόφαση του Δ.Σ του Δ.ΛΤ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΩΦΟΡ0Ρ-ΝΧ6)  με την 

οποία καθορίστηκε το αντάλλαγμα της παραχώρησης για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων. 

5. Την παρ. 1 και 3 του άρθρου 96 του ν.4504/2017 και το άρθρο 58 του ν.4676/2020 (ΦΕΚ  
Α’ 67/19-3-2020).  

6. Την 27321/10941 Έγκριση της υπ’αριθμ. 78/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. για την 
επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 54/2009 προηγούμενης απόφασής του (ΦΕΚ 502/02-10-
2009) 

7. Την με αριθμ. 8216.04/04/12 ΚΥΑ «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 
52 ετών 2002 έως 2012». 

8. Την με αριθμ.πρωτ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ με θέμα «Οδηγίες για την εκμετάλλευση 
της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των 
χώρων αυτής» 

9. Την 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
10. Το άρθρο 34 του Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153 Α 19.06.03 ‘’Ναυτική επαγγ. εκπαίδευση,       

κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΕΝ. ‘’ 
11. Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις».  
12. Τον Ν. 3153/2003  (ΦΕΚ Α’ 153/19-06-03) « Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, 

κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν »  
13. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

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

16. Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) 
«Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων». 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)Εγκρίνει την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης  χώρου για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων συνολικού εμβαδού 91,41m2  εντός των ορίων της πέργκολας, που βρίσκεται 
στην χερσαία ζώνη παλαιού λιμένα Μυκόνου, έως 31/12/2022 έναντι ετήσιου ανταλλάγματος 
120,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μη συμπεριλαμβανομένου χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτ. 
20%, στην εταιρεία Μ. Θεοχαράκης – Ν. Σταυρακόπουλος Ο.Ε.                                                               
 
Β) Ορίζει  το αντάλλαγμα της παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 91,41 τ.μ.  
στην εταιρεία Μ. Θεοχαράκης – Ν. Σταυρακόπουλος Ο.Ε, με ΑΦΜ 999303447 στο ποσό των 
11.364,09 ευρώ (10.969,20 + 394,89). 
  
Κατόπιν της πληρωμής του ανταλλάγματος των 11.364,09 ευρώ, το έτος, το δελτίο κατάθεσης θα 
πρέπει να προσκομιστεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου προκειμένου να χορηγηθεί η 
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 
 
Τελειώνοντας, οι παραχωρήσεις διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:  
1.Να μην παρακωλύεται η άνετη και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να 
εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού, κατά μήκος του πεζοδρομίου, αλλά και η 
προσέγγιση του προς την θάλασσα. 
2.Οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και να 
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής. 
3.Οι ενδιαφερόμενοι να  έχουν τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας  
4.Σε περίπτωση που αποφασιστεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων 
δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρημένο χώρο ή 
αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε 
τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.         
5.Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην πρότερα του κατάσταση, μετά την λήξη της 
παραχώρησης. 
6.Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον 
ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι΄ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που 
να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (φορέα διοίκησης 
και εκμεταλλεύσεις λιμένα). Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί 
παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων. 
7.Το αντάλλαγμα για την χρήση του χώρου καθορίζεται μονομερώς από   τη Διοικητική Αρχή 
και όχι κατόπιν συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο. 
8.Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου, μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου 
για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή 
υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία, 
χωρίς καμιά αξίωση από το Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου για αποζημίωση. 
9.Με μέριμνα του ενδιαφερομένου θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 
ρύπανσης της  θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με τον Ν 743/77(ΦΕΚ 319ΑΙ /17-10-77) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10.Απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρούμενου χώρου και κάθε 
μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κλπ.  
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11.Για την παρούσα πράξη παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του 
ΠΔ 34/95 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων. 
12.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από του 
παραχωρηθέντος, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του Ν.2971/01 η οποία παραπέμπει 
στις διατάξεις περί προστασίας Δημοτικών κτημάτων (έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής και έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης από την οικεία κτηματική 
υπηρεσία).  
13.Το αντάλλαγμα χρήσης καθορίζεται στο ποσόν των 120,00 ευρώ το τ.μ. μη 
συμπεριλαμβανομένου χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτ. 20%.  
 
Η καταβολή του αντίστοιχου ανταλλάγματος παραχώρησης, θα γίνει εφάπαξ. Μετά την λήψη  
της απόφασης του οφειλόμενου πόσου σύμφωνα  με τα εγκεκριμένα τμ,  ακολουθεί η 
εξόφληση του πόσου αυτού στις κάτωθι τράπεζες του Δ.Λ.Τ.Μ.: 

• στην Τράπεζα Eurobank αρ λογ/σμου  0026.0092.100200198563, 
             ΙΒΑΝ  GR0702600920000100200198563 

• στην Τράπεζα Πειραιώς αρ.λογ.5714-052637-792,  
     ΙΒΑΝ  GR4001727140005714052637792 

• στην Εθνική Τράπεζα  αρ λογ/σμου 41654005382, 
     ΙΒΑΝ  GR7201104160000041654005382. 

  
Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θα προχωρεί σε έκδοση της Άδειας 
Χρήσεως Χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, εφόσον προσκομιστεί αντίγραφο του 
Δελτίου Κατάθεσης.  
 
Τυχόν οφειλές  προηγούμενων ετών θα πρέπει να  έχουν τακτοποιηθεί. Σε περίπτωση μη 
καταβολής θα αίρεται η άδεια παραχώρησης και θα ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή για την 
επιβολή των σχετικών προστίμων. 
Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους τιθέμενους όρους καθώς και στην 
περίπτωση διοικητικών παραβάσεων που θα γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία μας από την 
Λιμενική Αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου με 
απόφασή του, δύναται να μην χορηγεί στο συγκεκριμένο κατάστημα χώρο για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κινητών στοιχείων (ψυγεία, στάντ, εκθετήρια, κηπαία, ) για 
όσο χρονικό διάστημα θα αποφασιστεί. 
 
Γ)Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   
 
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην εταιρεία Μ. Θεοχαράκης – Ν. Σταυρακόπουλος Ο.Ε. και να 
κοινοποιηθεί στο Λιμεναρχείο Μυκόνου και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ.  

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 10/2022 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. Κουσαθανάς Θεοχάρης 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
4. Ροσσολάτος Νικόλαος  

 

ΑΔΑ: ΨΤ0ΜΟΡ0Ρ-0ΝΕ
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