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

Αριθ. Απόφασης : 08/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 05/03/2021 

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

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 01/2021 από 05/03/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 05η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή 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. 01/01-03-2021 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. Ανδρονίκου Αντωνία 
5. Πάουλα Ειρήνη 
6. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  (τηλεδιάσκεψη) 
ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ (τηλεφωνικά) 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κουσαθανάς Κων/νος                                  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 8Ο :  
Περί της επικαιροποίησης τοπογραφικού διαγράμματος εξομοιούμενης σε Χερσαία και Θαλάσσια 
Ζώνης Παλαιού Λιμένα Μυκόνου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 08/2021 
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα παρουσίασε στο Σώμα την εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. που αναφέρει τα εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  366/05.08.98 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Νομού Κυκλάδων που 
εγκρίθηκε  με την 10201/03-09-98 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τον καθορισμό των χώρων 
Νομού Κυκλάδων που εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων των οποίων  μεταξύ τους και εκείνοι  (οι χώροι) του 
παλαιού λιμένα της Μυκόνου και έχοντας υπόψη τις με αριθμ. 54/2004, 78/2009 Αποφάσεις του Δ.Σ. του 
ΔΛΤΜ με τις οποίες εμπλουτίστηκε η 366/05.08.98 της Λ.Ε. Νομού Κυκλάδων και την με Αριθμ. 
27321/10941 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 78/2009 
απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 
54/2004 προηγούμενης απόφασής του.» (ΦΕΚ 502 ΤΑΑΠΘ/02-10-2009), προτείνουμε επικαιροποιημένο 
τοπογραφικό διάγραμμα των Ορίων της Εξομοιούμενης και της Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Μυκόνου επειδή 
προέκυψαν οι εξής λόγοι: 
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1. Τροποποιήθηκαν τα όρια του αιγιαλού στον παλαιό λιμένα, με το νέο ΦΕΚ 476 τ.Δ΄/14-08-2020. 
Συγκεκριμένα  επανακαθορίστηκε η οριογραμμή του αιγιαλού με νέα όρια (που είχε καθοριστεί με τα 
ΦΕΚ Δ’551/1983 και Δ’553/1986)  

2. Τροποποιήθηκαν τα όρια της γραμμής παραλίας στον παλαιό λιμένα, με το νέο ΦΕΚ 476 τ.Δ΄/14-08-
2020. Συγκεκριμένα  επανακαθορίστηκε η οριογραμμή της παραλίας (που είχε καθοριστεί με το ΦΕΚ 
Δ’551/1983 και με το ΦΕΚ Δ’553/1986)  

3. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες, το Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου προσπαθεί να καταγράψει όλες τις υποδομές που διαθέτει στη κατοχή του, κτιριακές, 
λιμενικές, κλπ. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιες υποδομές εντοπίζονται εντός 
των ορίων της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα, για τις οποίες είναι αποκλειστικά διαχειριστής. Συνεπώς, 
λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων, θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν τα όρια της εξομοιούμενη 
ζώνης λιμένα. 

4. Τέλος, γίνεται κατανοητό ότι η εξομοιούμενη ζώνη λιμένα χωρίς την αντίστοιχη θαλάσσια ζώνη λιμένα 
δεν νοείται. Με την συγκεκριμένη εισήγηση οριοθετούνται λεπτομερώς τα όρια της θαλάσσιας ζώνης 
του παλαιού λιμένα και τα όρια ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εγκρίνουν την  επικαιροποίηση του 
τοπογραφικού διαγράμματος εξομοιούμενης σε Χερσαία και Θαλάσσια Ζώνης Παλαιού 
Λιμένα Μυκόνου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2971/2001 που αναλυτικά αναφέρει: 

                Άρθρο 28 

              Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα 

1. Ο καθορισμός των χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) γίνεται με απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 
λιμένα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου 
Οικονομικών. Οι πιο πάνω γνώμες παρέχονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης του 
αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, αλλά αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο 
καθορισμός των χώρων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται και χωρίς τις άνω γνώμες. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 

2. Η απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας. 

[Αρχή Τροποποίησης]«3. Η διαδικασία καθορισμού της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη 
στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευασθεί από φορείς του 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), 
όπως ισχύει, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν την ισχύ του ν. 2971/2001.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 3 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 34 ΤΟΥ Ν. 4014/11, ΦΕΚ-209 Α/21-9-11 [Τέλος 
Τροποποίησης] 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Το Άρθρο 28 του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιημένο ισχύει έως σήμερα.  
3. Το ΦΕΚ 476 τ. Δ΄/14-08-2020 με το οποίο τροποποιήθηκαν του αιγιαλού και τα όρια της 

γραμμής παραλίας στον Παλαιό Λιμένα. 
4. Την με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (Τεύχος 

Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 502/2009) καθορισμού 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. 

5. Τις με αριθμ. 54/2004, 78/2009 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.  
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6. Την με αριθμ. πρωτ. 10201/3-9-1998 Απόφασης Έγκρισης της με αριθμ. 366/5-8-98 
απόφασης Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κυκλάδων που αφορά καθορισμό χώρων του Ν. 
Κυκλάδων σε εξομοιώνονται με Χερσαίες ζώνες λιμένων. 

7. Την ΚΥΑ με αριθμ 1028241 π.ε/2729 π.ε./Β0010, στην οποία περιγράφονται οι οδηγίες για 
την αποτύπωση του τοπογραφικού διαγράμματος οριοθέτησης χώρου.  

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

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

10. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 
διατάξεων». 

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

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)Εγκρίνει την επικαιροποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος Εξομοιούμενης σε Χερσαία και 
Θαλάσσια Ζώνης Παλαιού Λιμένα Μυκόνου, όπως αυτό παρουσιάστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δ.Λ.Τ.Μ., σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιημένο ισχύει έως σήμερα, 
καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα. 
 
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 08/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Ανδρονίκου Αντωνία  
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Πάουλα Ειρήνη 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
5. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από

MARIA KOTOULA

Ημερομηνία:2021.03.01 13:13:26 

EEST  
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