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                                         ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 
 

Αριθ. Απόφασης: 121/2015 
Ημέρ. Απόφασης: 19/10/2015 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Σακτική υνεδρίαση του Διοικητικού υμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου, με Αριθμό 14/2015 από 19/10/2015. 
τη ΜΤΚΟΝΟ σήμερα την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό υμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου σε Δημόσια Σακτική υνεδρίαση στο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ, ύστερα από την αριθμ. πρακτικού 14/15-10-2015 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: 
 
ΠΑΡΟΝΣΕ 
1. Καλπουρτζή Ελένη 
2.Παπουτσάς Δαμιανός 
3.Κατσάρας Παναγιώτης 
4.Λυκούρης Δημήτριος 
5.Ροσσολάτος Νικόλαος 
6.Αιγινίτης Ηλίας 

ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΠΟΛΙΜΕΝΑΡΦΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ ΜΕΛΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ ΜΕΛΟ 
ΜΕΛΟ 

7.Φαριτόπουλος Θεόδωρος  ΜΕΛΟ 
 
τη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Σ.Μ. κ. Ζουγανέλη Φαραλαμπία 

για την τήρηση των πρακτικών. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία του ώματος ζήτησε να συζητηθεί εκτός 
ημερήσιας διάταξης ένα θέμα. Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Θέμα εκτός ημερησίας: Περί του καθορισμού χώρου στο Νέο & Παλαιό λιμάνι Μυκόνου 
για εναπόθεση σκαφών. 
 
ΑΠΟΥΑΗ 121/2015 
H Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην ανάγκη 
των ιδιοκτητών σκαφών να χρησιμοποιήσουν χώρους στην χερσαία ζώνη λιμένα 
προκειμένου να εναποθέσουν τα σκάφη τους την περίοδο του χειμώνα και όχι για να 
πραγματοποιούν εργασίες με την έννοια του καρνάγιου και θύμησε στο ώμα την απόφαση 
Δ. 140/2014 με την οποία είχαν εγκρίνει  α) τον καθορισμό χώρου στην Φ.Ζ.Λ. Νέου 
Λιμένα Σούρλου για την Εναπόθεση σκαφών την χειμερινή περίοδο 2014-2015 και μέχρι την 
31/03/2015, μετά την ράμπα ανέλκυσης σκαφών και μέχρι το φάρο που βρίσκεται πλησίον 
του Ξενοδοχείου «ΟΛΙΑ» και β) τον καθορισμό χώρου στην Φ.Ζ.Λ. Παλαιού Λιμένα 
Μυκόνου, την χειμερινή περίοδο 2014-2015 και μέχρι την 31/03/2015, στην περιοχή του 
Αλιευτικού Καταφυγίου στον χερσαίο χώρο κάτω από τα ξενοδοχεία KOYROS και CAVO 
TAGOO, πιο συγκεκριμένα μετά την οπλισμένη γη και μέχρι τον κόκκινο φάρο. 
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Πρότεινε λοιπόν όπως ξακολουθήσουν να ισχύουν οι ανωτέρω χώροι και για τα επόμενα έτη 
για τις περιόοδους 01/11 έως 31/03  μέχρι την έκδοση νεώτερης απόφασης που θα ακυρώνει 
την παρούσα.  

Η Πρόεδρος επεσήμανε πως σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 
εγκύκλιο του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ θα 
πρέπει μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου να προσκομίζεται και τοπογραφικό 
διάγραμμα (εις διπλούν) από Διπλωματούχο Μηχανικό θεωρημένο από την Σεχνική 

Τπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, στο οποίο θα απεικονίζεται ο αιτούμενος για παραχώρηση 
χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας και Φερσαίας Ζώνης 
Λιμένα, και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επί του τοπογραφικού θα πρέπει 
να αναγράφεται η με αριθμό  27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, (Σεύχος Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΥΕΚ 
502/2009) καθορισμού Φερσαίας Ζώνης Λιμένα.  
Σελειώνοντας η Πρόεδρος θύμισε στο ώμα την με αριθμ. 02/2015 απόφαση του Δ. 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός του ανταλλάγματος για την παραχώρηση 
ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την εναπόθεση σκαφών στους χερσαίους 
χώρους λιμένα αρμοδιότητας του Δ.Λ.Σ.Μ. , για τα ωματεία 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. 
τη συνέχεια κάλεσε το ώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Tο Διοικητικό υμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση της κας Προέδρου. 
2. Σην 140/2014 απόφαση του Δ του Δ.Λ.Σ.Μ. 
3. Σην 02/2015 απόφαση του Δ του Δ.Λ.Σ.Μ. 
4. Σην 3463/06 (ΥΕΚ Α’ 114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
5. Σην 27321/10941 Έγκριση της υπ’αριθμ. 78/2009 απόφασης του Δ.. του Δ.Λ.Σ.Μ. 

για την επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 54/2009 προηγούμενης απόφασής του (ΥΕΚ 
502/02-10-2009) 

6. Σην με αριθμ.πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 εγκύκλιο του Τπουργείου 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» 

7. Σο άρθρο 34 του Ν. 3153/03 ΥΕΚ 153 Α 19.06.03 ‘’Ναυτική επαγγ. εκπαίδευση,       
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του ΤΕΝ. ‘’ 

8. Σο άρθρο 276 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου (ΥΕΚ 264 Β’ 78). 
9. Σο άρθρο 24 του Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις»  
10. Σις διατάξεις του αρθρ. 28 του Ν.2738/1999 (ΥΕΚ 180/9-9-1999) «υλλογικές 

διαπραγματεύσεις στην δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις» 

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

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

Σαμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
14. Σην υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΥΕΚ Α’ 1847/2003) 

«Χήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων». 
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ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ 
 
Α) Σον καθορισμό χώρου στην Φ.Ζ.Λ. Νέου Λιμένα Σούρλου για την Εναπόθεση σκαφών, 
μετά την ράμπα ανέλκυσης σκαφών και μέχρι το φάρο που βρίσκεται πλησίον του 
Ξενοδοχείου «ΟΛΙΑ», από 01/11 μέχρι και την 15/04 κάθε έτους και μέχρι την έκδοση 
νεώτερης απόφασης που θα ακυρώνει την παρούσα.  
 
Β )Σον καθορισμό χώρου Φ.Ζ.Λ. Παλαιού Λιμένα Μυκόνου, για την Εναπόθεση σκαφών, 
στην περιοχή του Αλιευτικού Καταφυγίου στον χερσαίο χώρο κάτω από τα ξενοδοχεία 
KOYROS και CAVO TAGOO, πιο συγκεκριμένα μετά την οπλισμένη γη και μέχρι τον 
κόκκινο φάρο, από 01/11 μέχρι και την 15/04 κάθε έτους και μέχρι την έκδοση νεώτερης 
απόφασης που θα ακυρώνει την παρούσα.  
 
Γ) Προϋπόθεση για την έγκριση της παραχώρησης είναι η προσκόμιση τοπογραφικού 

διάγραμματος (εις διπλούν) από Διπλωματούχο Μηχανικό θεωρημένο από την Σεχνική 

Τπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, στο οποίο θα απεικονίζεται ο αιτούμενος για παραχώρηση 
χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας και Φερσαίας Ζώνης 
Λιμένα, και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επί του τοπογραφικού θα πρέπει 
να αναγράφεται η με αριθμό  27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, (Σεύχος Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΥΕΚ 
502/2009) καθορισμού Φερσαίας Ζώνης Λιμένα. 
 
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Σμήμα Σοπικής 
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν.Κυκλάδων για  τον κατά νόμο έλεγχο και αντίγραφο αυτής να 
κοινοποιηθεί: α)στο Λιμεναρχείο Μυκόνου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 121/2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.Λ.Σ.Μ. 

ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Καλπουρτζή Ελένη 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
1. Παπουτσάς Δαμιανός 
2. Λυκούρης Δημήτριος 
3. Κατσάρας Παναγιώτης 
4. Αιγινίτης Ηλίας 
5. Φαριτόπουλος Θεόδωρος  
6.Ροσσολάτος Νικόλαος 
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