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

Αριθ. Απόφασης : 91/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 14/06/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 14/2022 από 14/06/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη 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. 14/10-06-2022 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. Δακτυλίδη Καλλιόπη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Κουσαθανάς Κων/νος                                   
3. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
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 5ο :  
Περί της ελεγχόμενης στάθμευσης πλησίον της προβλήτας του Π. Λιμένα Μυκόνου 
(Βιομηχανικό Δάπεδο).  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2022 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα θύμισε στο Σώμα την απόφαση Δ.Σ. 15/2016 με 

την οποία  καθορίστηκαν οι χώροι στάσης και στάθμευσης στο Παλαιό λιμάνι Μυκόνου. 
Στην συγκεκριμένη απόφαση είχε οριστεί η ΠΕΡΙΟΧΗ Β Στάθμευσης για επιβίβαση - 
αποβίβαση τουριστών και επιβατών πλοίων που μεταφέρονται με ιδιωτικά οχήματα των 
ξενοδοχείων ή των ενοικιαζόμενων δωματίων, (mini bus) όλων των χρήσεων, λεωφορεία & 
ταξί. 

Μετά την μεταφορά της ακτοπλοΐας από το Παλαιό στο Νέο Λιμάνι πλέον η περιοχή 
στάθμευσης χρησιμοποιείται κυρίως από τα λεωφορεία της κρουαζιέρας και τα οχήματα που 
εξυπηρετούν τα κότερα. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε υπερβολικά αυξημένη και 
παράνομη στάθμευση εντός του χώρου και των γύρω δρόμων εισόδου και εξόδου, με 
αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν λεωφορεία που εξυπηρετούσαν την κρουαζιέρα. 
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Ο Πρόεδρος πρότεινε λοιπόν τα τοποθετηθούν μπάρες ελέγχου εισόδου στην είσοδο 
της περιοχής που έχει οροθετηθεί για την εξυπηρέτηση της Κρουαζιέρας και των σκαφών 
αναψυχής με δυνατότητα πρόσβασης σε όσους εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες του λιμένα. 

Πιο συγκεκριμένα πρότεινε να έχουν πρόσβαση οι παρακάτω: 

• Όλα τα οχήματα που εξυπηρετούν τους επιβάτες τις κρουαζιέρας (μέσω του 
σωματείου τους) 

• Όλα τα οχήματα που εξυπηρετούν τα σκάφη αναψυχής (μέσω των πρακτόρων 
ή/και των ίδιων των σκαφών) 

• Όλα τα Υπηρεσιακά Οχήματα Δημόσιων Υπηρεσιών (ιδιωτικά οχήματα μόνο 
σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών οχημάτων), ενδεικτικά αναφέρονται 
Δ.Λ.Τ.Μ., Λιμεναρχείου, Τελωνείου, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ, 
Πλοηγών, κ.α),  

• Οχήματα εξυπηρέτησης τροφοδοσίας (τρόφιμα και μη επικίνδυνα φορτία)  
σκαφών αναψυχής (Yachts) που ελλιμενίζονται στην Ζώνη 12 και 13 βάσει τις 
απόφασης Δ.Σ. 16/2016. 

• Οχήματα πρακτόρων εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας,  

• Οχήματα πρακτόρων εξυπηρέτησης των Σκαφών Αναψυχής (Yachts) που 
ελλιμενίζονται στην Ζώνη 12 και Ζώνη 13 της απόφασης Δ.Σ 16/2016, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε την αίτηση του Σωματείου Επιβατικών Μεταφορών 
Μυκόνου το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 

Θα Θέλαμε να σας ζητήσουμε την έγκριση σας ώστε ως Σωματείο Επιβατικών Μεταφορών Μυκόνου, να 

προσλάβουμε άτομο για την φύλαξη της μπάρας στον Παλαιό λιμένα Μυκόνου, στον χώρο στάθμευσης 

Μεγάλων Τουριστικών λεωφορείων όπως εσείς ορίσατε. 

Επίσης για τα μικρά λεωφορεία που θα έχουν πελάτες κρουαζιέρας ή ιδιωτικών σκαφών, θα πρέπει και αυτά να 

εισέρχονται στον χώρο στάθμευσης. 

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται περισσότερο για την είσοδο στον χώρο στάθμευσης είναι οι εξής: 

BLUELINE M.A.E 

PVS TRAVEL  

MYCONIAN COLLECTION  

ANEMONI TRAVEL 

GREEK TRAVEL SERVICES 

 

θα θέλαμε να μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατόν για τους κώνους και τις ταμπέλες σημάνσεις. 

Τα υπόλοιπα Τουριστικά λεωφορεία, μίνι Βανς, και ΙΧ με οδηγό που είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Σωματείο 

μας, θα μπαίνουν κανονικά στην Κολοκύθα με το ειδικό σήμα που τους παρέχουμε. 

 

Με εκτίμηση, 

Σωματείο Επιβατικών Μεταφορών Μυκόνου 

Ο Πρόεδρος τόνισε την μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο Δ.Λ.Τ.Μ. και δεν 
μπορεί να αναλάβει την φύλαξη της μπάρας. 
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Ο Λιμενάρχης τόνισε ότι ούτε το Λιμεναρχείο έχει την δυνατότητα να διαθέσει κάποιον.   
Ο κος Βαρδαλάχος ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα από τη εταιρεία που έχει 
αναλάβει την ασφάλεια και φύλαξη της κρουαζιέρας (ISPS), διότι οι ώρες δεν έχουν 
προβλεφθεί στην σύμβαση.  
Ο Λιμενάρχης δήλωσε ότι παρόλο όλων των ανωτέρω δεν συμφωνεί να εγκρίνουν την 
αίτηση του Σωματείου. 
Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1.Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 
2.Την απόφαση Δ.Σ. 15/2016 με την οποία  καθορίστηκαν οι χώροι στάσης και στάθμευσης 
στο Παλαιό λιμάνι Μυκόνου. (7ΘΝΩΟΡ0Ρ-8ΛΔ) 
3.Την 27321/10941 Έγκριση της υπ’αριθμ. 78/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. για την 
επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 54/2004 προηγούμενης απόφασής του (ΦΕΚ 502/02-10-2009) 
4.Την με αριθμ 13329/31.12.2004 έγκριση καθορισμού χερσαίας ζώνης από την Περιφέρεια 
Ν.Αιγαίου.  
5. Την 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. 
6.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Nέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’. 
7.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις»  
8.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 ».  
9.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» 
10.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
11.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου» 
12.Την υπ’αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων» 
13. Την  με αριθμ απόφαση ΔΛΤΜ 10/2003 «Περί Καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος 
Μυκόνου Ν.Κυκλάδων». 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Εγκρίνει την τοποθέτηση μπάρας στην περιοχή Β (της απόφασης Δ.Σ 16/2015) του 
Παλαιού Λιμένα Μυκόνου για τον έλεγχο της εισόδου – εξόδου για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επιβατών της κρουαζιέρας και των σκαφών αναψυχής. 
 
Β) Επιτρέπει την πρόσβαση σε: 
• Όλα τα οχήματα που εξυπηρετούν τους επιβάτες τις κρουαζιέρας (μέσω του 

σωματείου τους) 
• Όλα τα οχήματα που εξυπηρετούν τα σκάφη αναψυχής (μέσω των πρακτόρων ή/και 

των ίδιων των σκαφών) 
• Όλα τα Υπηρεσιακά Οχήματα Δημόσιων Υπηρεσιών (ιδιωτικά οχήματα μόνο σε 

περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών οχημάτων), ενδεικτικά αναφέρονται Δ.Λ.Τ.Μ., 
Λιμεναρχείου, Τελωνείου, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ, Πλοηγών, κ.α),  

• Οχήματα εξυπηρέτησης τροφοδοσίας (τρόφιμα και μη επικίνδυνα φορτία)  σκαφών 
αναψυχής (Yachts) που ελλιμενίζονται στην Ζώνη 12 και 13 βάσει τις απόφασης Δ.Σ. 
16/2016. 

• Οχήματα πρακτόρων εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας,  
• Οχήματα πρακτόρων εξυπηρέτησης των Σκαφών Αναψυχής (Yachts) που 

ελλιμενίζονται στην Ζώνη 12 και Ζώνη 13 της απόφασης Δ.Σ 16/2016, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 
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Η πρόσβαση θα παρέχεται το μέγιστο σε δύο τηλέφωνα ανά εταιρεία, Υπηρεσία, Σωματείο, 
κ.α. 
 
Γ)Αναβάλλουμε την εξέταση της αίτησης του Σωματείου Επιβατικών Μεταφορών Μυκόνου. 
 
Δ) Εγκρίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατ΄ εξαίρεση, να εγκρίνεται η άδεια εισόδου από το 
Λιμεναρχείο Μυκόνου. 
 
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 91/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
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