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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 57/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 12/07/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 06/2021 από 12/07/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα 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. 06/08-07-2021 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  (προσήλθε μετά το 13ο θέμα) 
ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ 

 
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. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Περί των ρυθμίσεων του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α΄108/26-06-2021) 
«Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους Χ.Ζ.Λ. από καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2021 
  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 
(ΦΕΚ Α΄108/26-06-2021) το οποίο αναφέρει ότι: 
Άρθρο 74 
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 
 
1. Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα 
και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και του διπλάσιου του αρχικού χώρου, 
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για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα τις προϋποθέσεις της επόμενης παρ. 2, με απόφαση του 
αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας 
Λιμενικής Αρχής. 
 
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής: 
 
α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνεται υπόψη και 
εξασφαλίζεται ιδίως: 
 
αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας, 
 
αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, 
 
αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και τυφλών, 
βάσει και της υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 2621), 
 
αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας, 
 
αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτήρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων, 
απορροές όμβριων υδάτων, 
 
αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 
 
β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 44ου της 1.5.2020 Π.Ν.Π. (Α΄90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α΄104) 
 
γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,5 μέτρου. 
 
δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου. 
 
ε) Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, 
καθώς και η εγκατάσταση ηχείων. 
 
3………. 
 
4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου η 
μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις 
εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδίδονται  κατ΄ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 44ου της από 01.05.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4690/2020. 
 
5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου ο οποίος έχει 
παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα τιμωρείται κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). 
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6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η 5.2021. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις αιτήσεις που έχουμε λάβει από τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για επιπλέον δωρεάν μέτρα και κατόπιν όλων 
των ανωτέρω πρότεινε όπως και πέρυσι με την απόφαση Δ.Σ  69/2020, λόγω της 
ιδιαιτερότητας που έχουν οι Χ.Ζ. Λιμένα και δεν είναι εφικτή η επιπλέον παραχώρηση 
χώρου σε όλες τις περιπτώσεις, να μειώσουν, κατόπιν αίτησης των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), από 01/05/2021 έως 31/10/2021 το αντάλλαγμα κατά 
50%. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλλει το αντάλλαγμα, τότε το ποσό της μείωσης θα 
συμψηφίζεται με επόμενου έτους οφειλή. 
Ο Λιμενάρχης πρότεινε να μειώσουν το αντάλλαγμα κατά 30%. 
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Την πρόταση του Λιμενάρχη Μυκόνου. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α΄108/26-06-2021). 
4. Τις αιτήσεις των καταστημάτων Υ.Ε. 
5. Την απόφαση Δ.Σ 69/2020 (ΑΔΑ 91Μ3ΟΡ0Ρ-ΥΣΤ). 
6.  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, κλπ. 

7. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
8. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και 

Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
9. 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». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 
του ν. 3871/2010. 

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

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

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

15. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού 
έτους 2021. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α] Εγκρίνεται η μείωση από 01/05/2021 έως 31/10/2021 του ανταλλάγματος κατά 30%, 
κατόπιν αίτησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α΄108/26-06-2021). 
Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλλει το αντάλλαγμα, τότε το ποσό της μείωσης θα 
συμψηφίζεται με επόμενου έτους οφειλή. 
 
Β]Εξουσιοδοτεί, τον κο. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου για τις δικές  του νόμιμες ενέργειες. 
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Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για τον κατά 
νόμο έλεγχο και να κοινοποιηθεί στην  Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 57/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Κτενάς Μιχαήλ 
2. Πάουλα Ειρήνη 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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