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

Αριθ. Απόφασης : 03/2018 
Ημέρ. Απόφασης : 26/01/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 01/2018 από 26/01/2018. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή 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.01/22-01-2018 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.Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Καραμήτσας Παναγιώτης 
4. Σαντοριναίος Μάρκος 
5. Ροσσολάτος Νικόλαος          
  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ανδρονίκου Αντωνία 
2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία 

για την τήρηση των πρακτικών και οι υπάλληλοι Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 
και Κωτούλα Μαρία για την εισήγηση των θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 3Ο :  
Περί του καθορισμού συγκεκριμένων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Μυκόνου, 
έναντι ανταλλάγματος για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2018 
 

Η Πρόεδρος ανέφερε πως η ζώνη του λιμένα αποτελεί χώρο ιδιαίτερης σημασίας, η 
σπουδαιότητα δε αυτού διαφαίνεται από τον ειδικό σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει. 
Διέπεται από το ειδικό νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την φύση και την 
νομική υπόσταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και σε καμιά περίπτωση 
δεν εφαρμόζονται διατάξεις που διέπουν την λειτουργία άλλων φορέων όπως αυτές των 
Δήμων και Κοινοτήτων.  

Κατά γενική αρχή τα δημόσια πράγματα, εφόσον εξακολουθούν να υπηρετούν την κοινή 
χρήση ή κάποιον άλλο δημόσιο σκοπό, είναι ανεπίδεκτα οποιασδήποτε συναλλαγής 
(ΑΚ966). Σύμφωνα όμως με την διάταξη του άρθρου 970 ΑΚ τα κοινόχρηστα πράγματα 
μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής σύμφωνα με τους Ν. 2971/2001 άρθρο 
24 και  Ν. 3153/2003 άρθρο 34, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφόσον με τα δικαιώματα 
αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή αυτών χρήση.  

Η παραχώρηση των ιδιαιτέρων δικαιωμάτων πάνω σε κοινόχρηστους χώρους, 
πραγματοποιείται με μονομερή διοικητική απόφαση του Διοικητικού Οργάνου 
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω νομοθετικά πλαίσια και αποτελεί διοικητικής φύσεως 
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παραχώρηση άδειας χρήσης των χώρων αυτών που ανήκουν σε δημόσια κτήση και συνιστά 
έννομη σχέση δημοσίου και όχι Ιδιωτικού δικαίου.  

Συνεχίζοντας την εισήγηση της η Πρόεδρος είπε ότι το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού  
Ταμείου  Μυκόνου έχει την δυνατότητα να καθορίσει χώρους εντός της λιμενικής ζώνης για 
την παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης  χώρου έναντι  ανταλλάγματος και 
παρουσίασε στο Σώμα την με αριθμ. απόφαση 02/2015 με την οποία είχαν καθοριστεί 
συγκεκριμένοι χώροι εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Μυκόνου, έναντι ανταλλάγματος για 
την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2015 έως και 
σήμερα. 
H Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα όπως καθοριστούν οι παρακάτω χώροι για τα έτη 2018, 2019, 
2020, με τα αντίστοιχα ανταλλάγματα τους: 
α) στο Γιαλό Μυκόνου και στο σημείο επί του μαρμάρινου πάγκου 70τ.μ. και με 
αντάλλαγμα 100,00€ (εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
για πώληση αλιευμάτων σε ντόπιους αλιείς κατόχους των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.  
β) στο Γιαλό Μυκόνου κατά μήκος του διερχόμενου δρόμου της παραλίας μετά την 
εκκλησία του Αγ. Νικολάου (του Γιαλού) έναντι του Ξενοδοχείου Απόλλων και μέχρι το 
μαρμάρινο πάγκο 47τ.μ. και με αντάλλαγμα 100,00€ (εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων σε ντόπιους 
παραγωγούς κατόχους των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.  
γ) στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου  την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 
25,75 τ.μ για την έκδοση εισιτηρίων από το Σωματείο Λεμβούχων έναντι ετήσιου 
ανταλλάγματος 100,00€ (εκατό ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ., 
για την διαφύλαξη του παραδοσιακού επαγγέλματος. 
δ)στο Νέο Λιμάνι λόγω των συχνών αφίξεων πλοίων και κρουαζιεροπλοίων, ειδικά κατά 
τους μήνες της τουριστικής περιόδου, θεωρείται σκόπιμη η ύπαρξη μιας καντίνας που θα 
εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό, όπως έχει επισημανθεί άλλωστε από τον Ε.Ο.Τ. και το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Η επιφάνειας της παραχώρηση του ιδιαίτερου 
δικαιώματος χρήσης χώρου προτείνεται να είναι έως 20τ.μ. με ετήσιο αντάλλαγμα εκκίνησης 
του πλειοδοτικού διαγωνισμού 12.000€ (δώδεκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. H παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, 
στην καντίνα θα διακοπεί αυτοδίκαια χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε αποζημίωσης από το 
Δ.Λ.Τ.Μ, κατόπιν ενάρξεως εργασιών ίδιου ή αντίστοιχου καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, εντός των κτιρίων του νέου λιμένα, που σκοπό θα έχει την εξυπηρέτηση των 
επιβατών του λιμένα.  
ε)στο Νέο Λιμάνι για την διευκόλυνση που παρέχει η ύπαρξη οικίσκων πώλησης εισιτηρίων 
για τα πλοία που αναχωρούν από τον ως άνω λιμένα αλλά και πόσο σκόπιμη θα ήταν η 
ύπαρξη χώρου για την πληροφόρηση των αφιχθέντων τουριστών και επισκεπτών επί των 
καταλυμάτων του νησιού. Για το λόγο αυτό πρότεινε να επαναληφθεί ο καθορισμός χώρου 
8,82 τ.μ. για τους κεντρικούς πράκτορες της ακτοπλοΐας και 8,82τ.μ. για την Ένωση 
Ξενοδόχων και το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων με αντάλλαγμα 42 ευρώ ανά τ.μ. μη 
συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για την τοποθέτηση οικίσκων 
κατόπιν αιτήσεως. H παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, θα διακοπεί 
αυτοδίκαια χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δ.Λ.Τ.Μ, κατόπιν 
ενάρξεως εργασιών ίδιου ή αντίστοιχου γραφείο έκδοσης εισιτηρίων & γραφείου 
πληροφοριών καταλυμάτων, που σκοπό θα έχει την εξυπηρέτηση των επιβατών του λιμένα.  
στ)στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου  την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 
ενός οικίσκου 9,00τ.μ έναντι ανταλλάγματος σαράντα δύο (42,00) ευρώ ανά τετραγωνικό 
μέτρο μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου και από το δεύτερο έτος 
να συζητήσουν για αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος. 
ζ)για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, βιτρινών, ψυγείων, τουριστικών εκθετηρίων 
κ.τ.λ από τα καταστήματα της χερσαίας ζώνης λιμένα θύμισε στο Σώμα την προγενέστερη 
απόφαση του Δ.Λ.Τ.Μ. με αρ. 2/2015  με την οποία είχε οριστεί το αντάλλαγμα για την 
χρήση παραχώρησης παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη της νήσου Μυκόνου, για την 
θερινής περιόδου έτους 2015, 2016 και 2017 στα σαράντα δύο (42) ευρώ ανά τετραγωνικό 
μέτρο μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου και πρότεινε όπως το 
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αντάλλαγμα για τα έτη 2018, 2019, 2020, παραμείνει στο ίδιο ύψος με το περσινό και ότι η 
παραχώρηση θα περιορίζεται εντός των ορίων της πέργκολάς τους. 
η)στο Νέο Λιμάνι για την διευκόλυνση των σκαφών αναψυχής, αλιέων και λεμβούχων την 
παραχώρηση χρήσης χώρου για εναπόθεση σκαφών στον προκαθορισμένο, με την απόφαση 
Δ.Σ 121/2015, χώρο, με αντάλλαγμα, για τα Σωματεία Λεμβούχων και Αλιέων από 20,00 

ευρώ η βάρκα, συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ., ενώ τα σκάφη 
αναψυχής, στα 8 ευρώ το τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. 
θ) στο Νέο Λιμάνι  και  συγκεκριμένα στην Γέφυρα την παραχώρηση ιδιαίτερου 
δικαιώματος απλής χρήσης χώρου 4,05τ.μ. για την τοποθέτηση ενός οικίσκου για την έκδοση 
των εισιτηρίων των πλοίων της Κοινοπραξίας Μυκόνου-Δήλου, έναντι ανταλλάγματος 
σαράντα δύο (42,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
ι) στο Νέο Λιμάνι και συγκεκριμένα στη γέφυρα την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος 
απλής χρήσης χώρου έως 5,00τ.μ. για την τοποθέτηση ενός οικίσκου για την ενοικίαση 
μεταφορικών μέσων φιλικά προς το περιβάλλον, όπως ποδήλατα, πατίνια, σανίδες κλπ, 
εξαιρούνται ηλεκτροκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητα μηχανάκια, κατόπιν πλειοδοτικού 
διαγωνισμού με ετήσιο αντάλλαγμα εκκίνησης 3.000€. 
Στο σημείο αυτό τα υπόλοιπα μέλη εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για αυτή την 
παραχώρηση διότι πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνο και θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακή 
συμφόρεση. 
ια) στο Παλαιό Λιμάνι και συγκεκριμένα στα Δηλιανά την παραχώρηση ιδιαίτερου 
δικαιώματος απλής χρήσης χώρου 4,05τ.μ. για την τοποθέτηση ενός οικίσκου για την έκδοση 
των εισιτηρίων των πλοίων της Κοινοπραξίας Μυκόνου-Δήλου, στο περιστύλιο έμπροσθεν 

των κτιρίων του Δ.Λ.Τ.Μ. έναν οικίσκο (2,20 τμ)  για την έκδοση εισιτηρίων των ΚΤΕΛ και 
έναν οικίσκο (2,20 τμ) για την έκδοση εισιτηρίων του πλοίου του Φαρούπου Δημήτριου και 
στις σημαίες έμπροσθεν κτιρίων Δ.Λ.Τ.Μ. ένα οικίσκο (2,25 τμ)για την έκδοση των 
εισιτηρίων των πλοίων της Κοινοπραξίας Μυκόνου-Δήλου. 
ιβ) δεν καθορίζεται κανένας χώρος για πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο προκειμένου να 
διατηρηθεί η αισθητική και το φυσικό κάλος της χερσαίας ζώνης.  

Τελειώνοντας η Πρόεδρος τόνισε πως σε ότι αφορά τις αιτήσεις παραχώρησης ιδιαίτερου 
δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να 
προσκομίζεται η εν ισχύ άδεια λειτουργίας του καταστήματος ενώ για όλες τις κατηγορίες 
παραχωρήσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η με αριθμ.πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 
εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο θα πρέπει μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου να 

προσκομίζεται και τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν) από Διπλωματούχο Μηχανικό 

θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, στο οποίο θα απεικονίζεται ο 
αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού και 
παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επί 
του τοπογραφικού θα πρέπει να αναγράφεται: 
Α) η 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 και η 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
και Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012 όταν η παραχώρηση αφορά τον Νέο λιμένα 
Μυκόνου  
Β) η με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (Τεύχος 
Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 502/2009) καθορισμού 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όταν η παραχώρηση αφορά τον Παλαιό λιμένα Μυκόνου. 
Το Σώμα μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω 
πρόταση της Προέδρου για τον καθορισμό συγκεκριμένων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης 
Λιμένα Μυκόνου, έναντι ανταλλάγματος, για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος 
χρήσης χώρου με δυνατότητα αναπροσαρμογής του ανταλλάγματος από το επόμενο έτος, 
εκτός από την περίπτωση  «ι) στο Νέο Λιμάνι» που δεν εγκρίνεται κατά πλειοψηφία διότι η 
Πρόεδρος ψήφισε την πρότασή της. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση της κας Προέδρου. 
2. Την με αριθμ. απόφαση 02/2015 με την οποία είχαν καθοριστεί συγκεκριμένοι χώροι 

εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Μυκόνου, έναντι ανταλλάγματος για την 
παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τα έτη 2018, 2019, 2020. 

3. Την διάταξη του άρθρου 970 ΑΚ τα κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν 
με παραχώρηση της αρχής σύμφωνα με τους  Ν 2971/2001 άρθρο 24 και  Ν 
3153/2003 άρθρο 34, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα. 

4.  Την με αριθμ. πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.  

5. 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 και η 8216.04/04/12/03-05-2012 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012 όταν η 
παραχώρηση αφορά τον Νέο λιμένα Μυκόνου.  

6. Την με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
(Τεύχος Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 502/2009) 
καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όταν η παραχώρηση αφορά τον Παλαιό λιμένα 
Μυκόνου. 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 10201/3-9-1998 Απόφασης Έγκρισης της με αριθμ. 366/5-8-98 
απόφασης Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κυκλάδων που αφορά καθορισμό χώρων του Ν. 
Κυκλάδων σε εξομοιώνονται με Χερσαίες ζώνες λιμένων. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της με 
αριθμ. 118/99 Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται 
με ζώνες λιμένων». 

9. Την με αρ. 487/2013 απόφαση, ΦΕΚ Β’ 2897/15-11-2013, Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

11. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 

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 με αρ.πρωτ. 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκ/κών Απαλ/σεων και 
Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012) «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) κανονιστικού χαρακτήρα των 
συνεδριάσεων αριθμ 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012»  

16. Την υπ’αριθμ 6/26-02-2004 Απόφαση της 9ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ «Έγκριση μελέτης 
χωροταξίας και λειτουργίας ανάπτυξης χερσαίου χώρου Εμπορικού και Τουριστικού 
λιμένα Τούρλου». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνεται η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των παρακάτω χώρων για τα 
έτη 2018, 2019, 2020, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του ανταλλάγματος από το επόμενο 
έτος: 
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α) στο Γιαλό Μυκόνου και στο σημείο επί του μαρμάρινου πάγκου, 70τ.μ. και με 
αντάλλαγμα 100,00€ (εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
για πώληση αλιευμάτων σε ντόπιους αλιείς κατόχους των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.  
β) στο Γιαλό Μυκόνου κατά μήκος του διερχόμενου δρόμου της παραλίας, μετά την 
εκκλησία του Αγ. Νικολάου (του Γιαλού) έναντι του Ξενοδοχείου Απόλλων και μέχρι το 
μαρμάρινο πάγκο, 47τ.μ. και με αντάλλαγμα 100,00€ (εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, για πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων σε ντόπιους 
παραγωγούς κατόχους των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.  
γ) στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 
25,75 τ.μ, για την έκδοση εισιτηρίων από το Σωματείο Λεμβούχων, έναντι ετήσιου 
ανταλλάγματος 100,00€ (εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ., 
για την διαφύλαξη του παραδοσιακού επαγγέλματος. 
δ)στο Νέο Λιμάνι λόγω των συχνών αφίξεων πλοίων και κρουαζιεροπλοίων, ειδικά κατά 
τους μήνες της τουριστικής περιόδου, θεωρείται σκόπιμη η ύπαρξη μιας καντίνας που θα 
εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό, όπως έχει επισημανθεί άλλωστε από τον Ε.Ο.Τ. και το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Η επιφάνεια της παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος 
χρήσης χώρου θα είναι έως 20τ.μ. με ετήσιο αντάλλαγμα εκκίνησης του πλειοδοτικού 
διαγωνισμού 12.000€ (δώδεκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. H παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, στην καντίνα θα 
διακοπεί αυτοδίκαια χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δ.Λ.Τ.Μ, 
κατόπιν ενάρξεως εργασιών ίδιου ή αντίστοιχου καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, εντός των κτιρίων του νέου λιμένα, που σκοπό θα έχει την εξυπηρέτηση των 
επιβατών του λιμένα.  
ε)στο Νέο Λιμάνι για την διευκόλυνση που παρέχει η ύπαρξη οικίσκων πώλησης εισιτηρίων 
για τα πλοία που αναχωρούν από τον ως άνω λιμένα αλλά και πόσο σκόπιμη θα ήταν η 
ύπαρξη χώρου για την πληροφόρηση των αφιχθέντων τουριστών και επισκεπτών επί των 
καταλυμάτων του νησιού. Καθορίζεται χώρος 8,82 τ.μ. για τους κεντρικούς πράκτορες της 
ακτοπλοΐας και 8,82τ.μ. (οικίσκοι) για την Ένωση Ξενοδόχων και το Σωματείο 
Ενοικιαζομένων Δωματίων, με αντάλλαγμα 42 ευρώ ανά τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένου 
χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, για την τοποθέτηση οικίσκων κατόπιν αιτήσεως. H 
παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, θα διακοπεί αυτοδίκαια χωρίς 
υποχρέωση οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δ.Λ.Τ.Μ, κατόπιν ενάρξεως εργασιών ίδιου ή 
αντίστοιχου γραφείο έκδοσης εισιτηρίων & γραφείου πληροφοριών καταλυμάτων, που 
σκοπό θα έχει την εξυπηρέτηση των επιβατών του λιμένα.  
στ)στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου  την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 
ενός οικίσκου 9,00τ.μ, για έκδοση εισιτηρίων, έναντι ανταλλάγματος σαράντα δύο (42,00) 

ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
και από το δεύτερο έτος να συζητήσουν για αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος. 
ζ)για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, βιτρινών, ψυγείων, τουριστικών εκθετηρίων 
κ.τ.λ έμπροσθεν από τα καταστήματα της χερσαίας ζώνης λιμένα, ορίζεται αντάλλαγμα 
σαράντα δύο (42) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και 
ΟΓΑ χαρτοσήμου και η παραχώρηση θα περιορίζεται εντός των ορίων της πέργκολάς τους. 
η)στο Νέο Λιμάνι για την διευκόλυνση των σκαφών αναψυχής, αλιέων και λεμβούχων την 
παραχώρηση χρήσης χώρου, για εναπόθεση σκαφών στον προκαθορισμένο με την απόφαση 
Δ.Σ 121/2015 χώρο, με αντάλλαγμα, για τα Σωματεία Λεμβούχων και Αλιέων από 20,00 
ευρώ η βάρκα, συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ., ενώ τα σκάφη αναψυχής 
στα 8 ευρώ το τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. 
θ) στο Νέο Λιμάνι  και  συγκεκριμένα στην Γέφυρα την παραχώρηση ιδιαίτερου 
δικαιώματος απλής χρήσης χώρου 4,05τ.μ. για την τοποθέτηση ενός οικίσκου για την έκδοση 
των εισιτηρίων των πλοίων της Κοινοπραξίας Μυκόνου-Δήλου, έναντι ανταλλάγματος 
σαράντα δύο (42,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
ι)στο Παλαιό Λιμάνι και συγκεκριμένα στα Δηλιανά την παραχώρηση ιδιαίτερου 
δικαιώματος απλής χρήσης χώρου 4,05τ.μ. για την τοποθέτηση ενός οικίσκου για την έκδοση 
των εισιτηρίων των πλοίων της Κοινοπραξίας Μυκόνου-Δήλου, στο περιστύλιο έμπροσθεν 
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των κτιρίων του Δ.Λ.Τ.Μ. έναν οικίσκο (2,20 τμ)  για την έκδοση εισιτηρίων των ΚΤΕΛ και 
έναν οικίσκο (2,20 τμ) για την έκδοση εισιτηρίων του πλοίου του κου Φαρούπου Δημήτριου 
και στις σημαίες έμπροσθεν κτιρίων Δ.Λ.Τ.Μ. ένα οικίσκο (2,25 τ.μ)για την έκδοση των 
εισιτηρίων των πλοίων της Κοινοπραξίας Μυκόνου-Δήλου. 
ια) δεν καθορίζεται κανένας χώρος για πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο προκειμένου να 
διατηρηθεί η αισθητική και το φυσικό κάλος της χερσαίας ζώνης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  
 
Α) Δεν εγκρίνεται στο Νέο Λιμάνι και συγκεκριμένα στη γέφυρα η παραχώρηση του 
ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου έως 5,00τ.μ. για την τοποθέτηση ενός οικίσκου 
για την ενοικίαση μεταφορικών μέσων φιλικά προς το περιβάλλον, όπως ποδήλατα, πατίνια, 
σανίδες κλπ, εξαιρούνται ηλεκτροκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητα μηχανάκια, κατόπιν 
πλειοδοτικού διαγωνισμού με ετήσιο αντάλλαγμα εκκίνησης 3.000€, καθώς θετική ήταν μόνο 
η Πρόεδρος που ψήφισε την πρότασή της. 
 
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, να δημοσιευθεί σε μία 
εφημερίδα βάσει του άρθρου 79 του Ν.3463/2007 και να κοινοποιηθεί: α) στο Δήμο 
Μυκόνου, β)στο Λιμεναρχείο Μυκόνου, γ)στους καταστηματάρχες της χερσαίας ζώνης, και 
στην Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 03/2018 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Παπουτσάς Δαμιανός 
2. Σαντοριναίος Μάρκος 
3. Καραμήτσας Παναγιώτης 
4. Ροσσολάτος Νικόλαος 
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