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

Αριθ. Απόφασης : 35/2019 
Ημέρ. Απόφασης : 18/04/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 05/2019 από 18/04/2019. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας 

Πέμπτη 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. 05/12-04-2019 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου 
Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Καλπουρτζή Ελένη 
2. Δαλμυράς Πέτρος 
3. Ανδρονίκου Αντωνία 
4. Σαντοριναίος Μάρκος 
5. Ροσσολάτος Νικόλαος                                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπουτσάς Δαμιανός 
2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία για 
την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης για 
την εισήγηση των θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Θέμα 01Ο :  
Περί της διενέργειας ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση 
ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου 
Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτήριου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2019 
          
         Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. κο Βαρδαλάχο Νικόλαο ο οποίος παρουσίασε στο Σώμα 
την διακήρυξη 01ΠΛ/2019, για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 
στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, και συγκεκριμένα στο Νέο Λιμένα Μυκόνου, περιοχή 
Τούρλος (ως αυτός αποτυπώνεται στο σχέδιο 1), έκτασης 43,43 τ.μ., με σκοπό την 
εκμετάλλευση αυτού ως Αναψυκτήριου, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 

I.Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί 
Λιμενικών Ταμείων». 

II.Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και 
άλλες διατάξεις». 

III.Τις διατάξεις του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
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Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας». 
IV.Τις διατάξεις του Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, 

κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 

V.Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί παραχωρήσεων. 

VI.Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

VII.Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 της 21.8./10.9.1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) , όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, «Περί τρόπου ενεργείας υπό των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και 
εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 
πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». 

VIII.Την με αριθ. 01/09-01-2019 (ΑΔΑ: 6Β8ΚΟΡ0Ρ-ΡΗΜ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής του 
άρθρου 26 του Π.Δ. 715/79 

IX.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». 

X.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. όροι 
δόμησης και ΧΖΛ Τούρλου) και Master plan Νέο και Παλιό Λιμάνι. 

XI.Την ανάγκη του Δ.Λ.Τ.Μ. για την ύπαρξη ενός αναψυκτήριου εντός Λιμένα Τούρλου 
Μυκόνου που θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό, όπως έχει επισημανθεί άλλωστε 
από τον Ε.Ο.Τ. και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. δεδομένου των συχνών 
αφίξεων πλοίων και κρουαζιερόπλοιων, ειδικά κατά τους μήνες της τουριστικής 
περιόδου,  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την 01ΠΛ/2019 διακήρυξης Ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. 
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί 

Λιμενικών Ταμείων». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και 

άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας». 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, 

κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 

6. Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί παραχωρήσεων. 

7. Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 της 21.8./10.9.1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) , όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων 
εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και 
εκτελέσεως εργασιών». 

9. Την αρ. 366/05-08-98 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων «Καθορισμός 
χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνες Λιμένος» 
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10. Την με αριθμ. απόφαση 10201/1998 του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
έγκριση της παραπάνω πράξης με αρ. 366/05-08-98 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
Κυκλάδων. 

11. Την αρ. 54/2004 Απόφαση του Δ.Λ.Τ.Μ. «Συμπλήρωση στοιχείων της υπ’ αρίθμ. 
366/98 πράξης της Λιμενικής Επιτροπής Νομού Κυκλάδων, με το τοπογραφικό 
διάγραμμα Φεβρουαρίου 1988 του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων» 

12. Την αρ. 78/2009 Απόφαση του Δ.Λ.Τ.Μ. «Επικαιροποίηση της 54/2004 Απόφασης 
του Δ.Λ.Τ.Μ.»  

13. Την με αριθμ. 27321/10941 απόφαση Γ.Γ. Περίφ. Νοτ. Αιγαίου (ΦΕΚ 502 
ΤΑΑΠΘ/02-10-2009). 

14. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» . 

15. Τον Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
17. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
18. Τις διατάξεις του Ν.3861 /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. 
πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7- 2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών 
αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
21. Την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με αρ. πρωτ. 14670/14-03-2019. 
22. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 

2019. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α] Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα 
Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτήριου. 
Β] Καταρτίζει τον πλήρη φάκελο και αποδέχεται τους όρους του Ανοικτού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού της Διακήρυξης 01ΠΛ/2019, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
απόφασης, συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα: 
α) Καταρτίζει το άρθρο 1 που περιγράφει την διάρκεια της παραχώρησης και ορίζεται σε 
τρία (3) έτη, αρχίζει δε από την παραλαβή εκ του αναδειχθέντα πλειοδότη της απόφασης της 
παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου, εφόσον εγκριθεί από 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. 
H παραχώρηση δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί ή με άλλον τρόπο να συνεχισθεί, 
χωρίς τη μεσολάβηση νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
Η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του εν λόγω κτηρίου είναι δυνατόν να 
ανακληθεί, με άμεση εφαρμογή, σε περίπτωση αξιοποίησης του χώρου από το ΤΑΙΠΕΔ, 
χωρίς εξ αυτού να γεννάται προς τους υποψηφίους οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση από 
προσυμβατική ευθύνη ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία.  
Σιωπηρή παράταση δεν επιτρέπεται. 
β) Καταρτίζει το άρθρο 2 και ορίζει τον χρόνο, τόπο και τρόπο διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 
γ) Καταρτίζει το άρθρο 3 και 4 με την εγγύηση συμμετοχής και την τιμή εκκίνησης 
προφορικής πλειοδοσίας, τα 3.000,00ευρώ το μήνα. 
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δ) κατά τα λοιπά καταρτίζονται και ισχύουν οι όροι και συγκεκριμένα τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 και 11 της Διακήρυξης 01ΠΛ/2019, όπως παρουσιάστηκαν αρχικώς στο Σώμα, από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ.  
Γ]Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές της 
νόμιμες ενέργειες.   

 
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν. Κυκλάδων για τον κατά νόμο έλεγχο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
& Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την σύμφωνη γνώμη 
και αντίγραφο αυτής να κοινοποιηθεί: α) στο Λιμεναρχείο Μυκόνου, στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ., την Οικονομική Υπηρεσία και στην επιτροπή του άρθρου 26 του 
Π.Δ/715/79.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 35/2019 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Πρόεδρος 
 
 

Καλπουρτζή Ελένη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ανδρονίκου Αντωνία 
2. Δαλμυράς Πέτρος 
3. Ροσσολάτος Νικόλαος 
4. Σαντοριναίος Μάρκος  
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