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

Αριθ. Απόφασης : 24/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 26/04/2021 

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

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 02/2021 από 26/04/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Μ. 

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. 02/22-04-2021 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. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ   
ΜΕΛΟΣ (τηλεφωνικά) 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κουσαθανάς Κων/νος   
2. Πάουλα Ειρήνη                                

ΜΕΛΟΣ 
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 αιτήσεως του κου Σικινιώτη Ελευθέριου για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος 
χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2021 
 
 Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την με αριθμ. πρωτ. 752/20-04-2021 αίτηση και 
δικαιολογητικά του κου Σικινιώτη Ελευθέριου για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος 
χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου (πέργκολα 19,60Χ4,80) 94,08τ.μ, για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Ορνού Μυκόνου, για τα έτη  2021, 2022, 2023.
 Ο Πρόεδρος υπενθύμισε την με Αρ. 118/3-3-99 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Ν. 

Κυκλάδων που αφορά τον καθορισμό χώρων του Ν. Κυκλάδων που εξομοιώνονται με Χερσαίες 
Ζώνες Λιμένων και μια εξ’ αυτών είναι και του Ορνού Μυκόνου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
πρωτ. 4943/20-05-1999 της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην με Αρ. 10/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. 

(ΑΔΑ Ψ83ΥΟΡ0Ρ-Π47), με την οποία τεκμηριώθηκαν και διευκρινίστηκαν τα γεωμετρικά στοιχεία 
της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα περιοχής Ορνού Μυκόνου. Επίσης, ενημέρωσε το Σώμα για την 
με Αρ. Πρωτ. 3113.17-32/32751/2020 επιστολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής με την οποία ζητάει διευκρινήσεις για τον καθορισμό χώρων προς εξομοίωση με Ζώνη 
Λιμένα και την σχετική απάντηση του Δ.Λ.Τ.Μ. σχετικά με τα όρια της εξομοιούμενης και της 
θαλάσσιας ζώνης λιμένα Ορνού. 
 Επίσης ο Πρόεδρος διευκρίνισε στα μέλη ότι θέτει το θέμα σε συζήτηση, διότι βάσει των 
προτεινόμενων ορίων της Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα ο χώρος που αιτείται ο κ. Σικινιώτης 
Ελευθέριος να του παραχωρηθεί βρίσκεται εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και 
ήδη ο καθορισμός της εξομοιούμενης ζώνης είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα δοθούν οι σύμφωνες 
γνώμες των αρμόδιων Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, 
προκειμένου στη συνέχεια να εγκριθεί από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. 
 Τέλος, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι, με την απόφαση Δ.Σ 50/2020 (Ω98ΛΟΡ0Ρ-ΩΞΡ) είχαν 
εγκρίνει την εκτέλεση του έργου για το έτος 2020 και το ΓΕΝ είχε εκδώσει την σύμφωνη γνώμη με το 
αρ. πρωτ. Φ.542/118/190981 Σ.2077/16-09-2020 έγγραφό του. Όμως το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν 
εξέδωσε σύμφωνη γνώμη πριν την λήξη χρόνου της παραχώρησης για την εκτέλεση του έργου, 
οπότε και ο αιτών επανέρχεται με νέα αίτηση. 
         Συνεχίζοντας θύμισε την απόφαση Δ.Σ 14/2021 με την  οποία είχαν αποφασίσει ή να 
προσκομισθεί η σύμφωνη γνώμη από τον διπλανό ιδιοκτήτη ή η πέργκολα να τοποθετηθεί ακριβώς 
στα όρια της πρόσοψης του καταστήματος του και να διορθωθεί στο κατατεθέν τοπογραφικό 
διάγραμμα. Επίσης να μειωθούν οι δύο πλευρών ΑΒ και ΔΓ από 4.80μ. σε 3.80μ στον χώρο προς 
παραχώρηση, ο οποίος απεικονίζεται στο κατατεθέν τοπογραφικό διάγραμμα, προκειμένου να 
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση από την πλευρά της θάλασσας, κατά ένα μέτρο, για την εξυπηρέτηση 
των σκαφών που πρυμνοδετούν και για την ελεύθερη διέλευση του κοινού.       
Ο κος Παπουτσάς ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η υπάρχουσα πέργκολα δεν είναι σύμφωνη με το 
τοπογραφικό που κατέθεσε ο αιτών και είναι αρνητικός. 
Η κα Ανδρονίκου δήλωσε ότι συμφωνεί με τον κο Παπουτσά αφού δεν διόρθωσε τα μέτρα από την 
θάλασσα, δηλαδή 3,80Χ19,60, όπως είχε αποφασιστεί στην απόφαση Δ.Σ 14/2021. 
Ο κος Χαριτόπουλος ως ιδιοκτήτης του καταστήματος απέχει από την ψηφοφορία, λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις του κου Παπουτσά Δαμιανού και της κας Ανδρονίκου Αντωνίας. 
3. Την με αριθμ. πρωτ. 752/20-04-2021 αίτηση και δικαιολογητικά του κου Σικινιώτη 

Ελευθέριου. 
4. Την απόφαση Δ.Σ 14/2021 με την οποία είχε αναβληθεί το θέμα προκειμένου να διορθωθεί 

το τοπογραφικό και τα μέτρα της πέργκολας. 
5. Την απόφαση Δ.Σ 50/2020 (Ω98ΛΟΡ0Ρ-ΩΞΡ) με την οποία είχαν εγκρίνει την εκτέλεση του 

έργου για το έτος 2020 αλλά δεν εγκρίθηκε εγκαίρως από το Υπουργείο Ναυτιλίας. 
6. Την με αρ. πρωτ. Φ.542/118/190981 Σ.2077/16-09-2020 σύμφωνη γνώμη έγγραφό ΓΕΝ. 
7. Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις». 
8. 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. 

9. Την με αριθμό  118/99 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που 
εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 
έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

10. Την με αριθμ. 10/2020 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Μ. (ΑΔΑ Ψ83ΥΟΡ0Ρ-Π47) «Περί της 
τεκμηρίωσης-διευκρίνισης γεωμετρικών στοιχείων εξομοιούμενης ζώνης λιμένα περιοχής 
Καλαφάτη και Ορνού Μυκόνου σύμφωνα με την 4943/20-5-1999 έγκριση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 
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11. 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» 

12. Την 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
13. 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. ‘’ 
14. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

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

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

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων». 
18. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2021. 
19. Την με αρ. πρωτ. 7766/17-02-2021 (ΑΔΑ:6Ν9ΝΟΡ1Ι-Υ0Τ) έγκριση του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2021. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)Δεν Εγκρίνει την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου συνολικού εμβαδού 
94,08τ.μ, με δικαίωμα εκτέλεσης έργου (πέργκολα), εντός της εξομοιούμενης σε χερσαία ζώνης 
λιμένα Ορνού Μυκόνου, διότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο ελεύθερης πρόσβασης από την 
θάλασσα, δηλαδή οι διαστάσεις να γίνουν 3,80Χ19,60. 
 
Β)Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 24/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Παπουτσάς Δαμιανός 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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