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

Αριθ. Απόφασης : 19/2022 
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 18Ο :  
Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Παραδοσιακού Χορευτικού Συλλόγου Μυκόνου «Οι Ανεμόμυλοι». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2022 

 
Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την με αρ. πρωτ. 256/28-01-2022 πολιτιστική πρόταση του 
χορευτικού Συλλόγου «Οι Ανεμόμυλοι» η οποία αναλυτικά αναφέρει: 
 
Με την παρούσα μας προτείνουμε την διεξαγωγή του χορευτικού Φεστιβάλ του Συλλόγου μας 
Πολιτιστικός Παραδοσιακός Χορευτικός Σύλλογος ‘’ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ’’, του 5ου κατά σειρά , 
που προτιθέμεθα να διοργανώσουμε εφέτος, μετά από την μακρά διακοπή του που μας επέβαλε η 
πανδημία: δυστυχώς ο Covid-19 μας απαγόρευσε αυτήν την ετήσια δράση που ξεκινήσαμε το 2015 και που 
έχουμε θέσει ως στόχο μας να την διατηρήσουμε και να την αναδείξουμε σε θεσμό. 
Ελπίζοντας ότι πλέον οι συνθήκες θα το επιτρέψουν , προγραμματίζουμε την εκδήλωσή μας, όπως παλιά, μέσα 
στο δεύτερο μισό του Μαΐου στο Γιαλό, στην αρχή δηλαδή της νέας τουριστικής σεζόν, εγκαινιάζοντας την -
τρόπο τινά- και με τον σκοπό οι φωτογραφίες από τους πρώιμους επισκέπτες του πολιτιστικού αυτού ‘event ‘ να 
ενισχύσουν παραπέρα την προβολή της περιοχής μας στο εξωτερικό και το εσωτερικό . Η εκδήλωση αυτή θα 
είναι θεματική και προβλέπεται να έχει τίτλο «Ζορμπάς», με χορευτές όχι μόνο δικούς μας , αλλά 
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και φιλοξενούμενους από άλλα μέρη της Ελλάδας και την Κύπρο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
επάξια λαϊκά χορευτικά είδη, όπως το ζεϊμπέκικο , το χασάπικο κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ότι 
προωθούμε τη συνεργασία με καταξιωμένες ομάδες στο χώρο αυτό (Θωμάς Κολοβός-Action Art/Ελληνικό 
Κέντρο Ζεϊμπέκικου , σχολή χορού Δημήτρη Πετρόπουλου (Αθήνα),Παναγιώτης Κατσίκης – ‘Τέχνες εν Χωρώ 
’(Πάτρα), σχολή χορού Χρίστου Σιακαλλή (Κύπρος) κ.α. 
Για την υλοποίηση της εκδήλωσης αυτής , της οποίας το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης θα βαρύνει τον 
Σύλλογο μας, αιτούμαστε την υποστήριξη του Δήμου ως προς την κάλυψη των εξόδων εξέδρας, 
ήχου και φωτισμού, με την έγκριση του Δήμου. 
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την ανταπόκριση σας. Με πολλή εκτίμηση 
  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εγκρίνουν την πρόταση του χορευτικού 
συλλόγου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Την με αρ. πρωτ. 256/28-01-2022 πολιτιστική πρόταση του χορευτικού Συλλόγου «Οι 

Ανεμόμυλοι». 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 6-8-1997 (ΦΕΚ 701/Δ/18-9-1998) 
4. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκριση της 

με αριθμ. 118/99 Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με 
ζώνες λιμένων». 

5. 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» (ΦΕΚ 152/2012 τεύχος Α.Α.Π.) 

6. Ν.2160/93 (ΦΕΚ Α’ 118 /93) άρθρο 30 παρ.5 και σελ. 59 τοπογραφικό . 
7. 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». 

8. Την 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
9. 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. ‘’ 
10. Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις»  
11. 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 »  
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». 
14. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
15. Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων». 
16. Τον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. Οικ. Έτους 2022. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)Συμφωνούν και εγκρίνουν την πρόταση του χορευτικού Συλλόγου «Οι Ανεμόμυλοι» 

Παρακαλούμε όπως κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, τηρηθούν οι παρακάτω όροι και 
προϋποθέσεις: 

▪ Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του χερσαίου και 
θαλάσσιου χώρου. 
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▪ Να μην δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας κυκλοφορίας  και ασφάλειας στην 
λιμενική ζώνη. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   

 
Οι Υπηρεσίες που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται όπως διευκολύνουν την 

υλοποίηση της εκδήλωσης.           
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 19/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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  
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