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

Αριθ. Απόφασης : 15/2016 
Ημέρ. Απόφασης : 06/04/2016 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 03/2016 από 06/04/2016. 

Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 06η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτικού 03/01-04-2016 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.Κατσάρας Παναγιώτης 
4.Παπουτσά Σταυρούλα 
5.Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
6.Αιγινίτης Ηλίας 
7.Μαλτάς Παναγιώτης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ουδείς  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία 
για την τήρηση των πρακτικών. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 1ο :  
Περί του καθορισμού χώρων στάσης και στάθμευσης στο Παλαιό & Νέο λιμάνι Μυκόνου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2016 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην 
παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ με αριθμό 76/2015 στην οποία είχε αποφασιστεί ο προσωρινός 
διαχωρισμός των περιοχών στάθμευσης και αναμονής των οχημάτων, για την εύρυθμη 
λειτουργία του παλαιού λιμένα, κατά την θερινή περίοδο προς την διευκόλυνση  των 
επισκεπτών – τουριστών κατά την άφιξη και αναχώρηση τους από και προς το νησί. 
Ακολούθως η Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα όπως λάβει υπόψη του τις σημερινές ανάγκες 
του λιμένα και να προχωρήσει σε νέο διαχωρισμός ως εξής: 
ΠΕΡΙΟΧΗ Α: Στάθμευση Ι.Χ οχημάτων & Λεωφορείων με δυνατότητα καταβολής 
ανταλλάγματος ή ανταπόδοσης. 
ΠΕΡΙΟΧΗ Β: Στάθμευση 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.  
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: Χώρος στάθμευσης οχημάτων, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: Στάθμευση οχημάτων χωρίς να επηρεάζεται η πρόσβαση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ στις 
αφαλατώσεις και στο αντλιοστάσιο της, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
ΠΕΡΙΟΧΗ Ε: Στάθμευση οχημάτων, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤ: Κατάργηση της αφετηρίας των ταξί στην πλατεία Μαντώ και να οριστεί ως 
πεζόδρομος. 
ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ: Έμπροσθεν ξενοδοχείου ΛΗΤΩ τρείς (03) θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ, 
δωρεάν.  

Η Πρόεδρος συνέχισε αναφέροντας πως λόγω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 
στο Νέο λιμένα Μυκόνου δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των περιοχών εντός της χερσαίας 
ζώνης του. 
Πρότεινε λοιπόν όπως οι θέσεις Στάσης-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, θα εξεταστούν 
σε επόμενη κανονιστική ή κατόπιν αιτήσεως, διότι είναι σε εξέλιξη συγκοινωνιακή μελέτη 
και εκτελείτε δημόσιο έργο που περιορίζει πάρα πολύ τους χώρους στάσης-στάθμευσης.  

Επίσης πρότεινε η νέα απόφαση να μην ισχύει μόνο για το 2016 αλλά μέχρι την 
έκδοση νεώτερης. 
Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1.Την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 
2.Την 76/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ 
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 τον προσωρινό διαχωρισμό περιοχών στάθμευσης-αναμονής οχημάτων στη 
χερσαία ζώνη του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου συμπεριλαμβανομένου και του βόρειου 
τμήματος Λιμένα (νησίδα-πρώην μπάζωμα), για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα,  κατά 
την αυξημένη περίοδο τουριστικής επισκεψιμότητας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινού της ν. Μυκόνου.   
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Β]Εγκρίνει βάσει του επισυναπτόμενου σκαριφήματος όπως εφαρμοστεί ο προσωρινός 
διαχωρισμός των  περιοχών  στάθμευσης-αναμονής οχημάτων εντός  της χερσαίας ζώνης  
παλαιού Λιμένα Μυκόνου  ως εξής: 
ΠΕΡΙΟΧΗ Α: Στάθμευση Ι.Χ οχημάτων, Λεωφορείων και υπηρεσιακών οχημάτων που 
εξυπηρετούν τους λιμένες της Μυκόνου, με δυνατότητα καταβολής ανταλλάγματος ή 
ανταπόδοσης  
ΠΕΡΙΟΧΗ Β: Στάθμευση 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.  
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: Χώρος στάθμευσης οχημάτων, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: Στάθμευση οχημάτων χωρίς να επηρεάζεται η πρόσβαση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ στις 
αφαλατώσεις και στο αντλιοστάσιο της, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
ΠΕΡΙΟΧΗ Ε: Στάθμευση οχημάτων, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤ: Κατάργηση της αφετηρίας των ταξί στην πλατεία Μαντώ και ορισμός της ως 
πεζόδρομος. 
ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ: Έμπροσθεν ξενοδοχείου ΛΗΤΩ τρείς (03) θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ, 
δωρεάν.  
 
Γ]Εγκρίνει τον καθορισμό χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα εκτάσεως 945τμ. (Περιοχή 
Α), για στάθμευση Ι.Χ. οχημάτων, Λεωφορείων και υπηρεσιακών οχημάτων που 
εξυπηρετούν τους λιμένες της Μυκόνου, κατόπιν αίτησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Μυκόνου, για παραχώρηση χρήσης χώρου, με δυνατότητα καταβολής ανταλλάγματος ή 
ανταπόδοσης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου έχει δικαίωμα να 
ανακαλέσει το παραχωρούμενο ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης, χωρίς οι χρήστες να έχουν 
αξίωση από το Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου. 
 
Δ]Εγκρίνει τον καθορισμό χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα εκτάσεως 1050τμ. 
(Περιοχή Β), άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, μόνο για την περίπτωση στάση-στάθμευσης 
οχημάτων που εξυπηρετούν την επιβίβαση & αποβίβαση τουριστών και επιβατών πλοίων 
που μεταφέρονται με ιδιωτικά οχήματα των ξενοδοχείων ή των ενοικιαζόμενων δωματίων, 
λεωφορείων και mini bus όλων των χρήσεων, λεωφορεία κρουαζιέρας & ταξί.  
Σε περίπτωση αφετηρίας mini bus, λεωφορείων ή ταξί κατόπιν αίτησης στο Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, για παραχώρηση χρήσης χώρου, με δυνατότητα καταβολής 
ανταλλάγματος ή ανταπόδοσης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου έχει δικαίωμα να 
ανακαλέσει το παραχωρούμενο ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης, χωρίς οι χρήστες να έχουν 
αξίωση από το Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου. 
 
Ε]Εγκρίνει τον καθορισμό χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα εκτάσεως 850τμ. 
(Περιοχή Γ), Χώρος στάθμευσης οχημάτων, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου έχει δικαίωμα να 
ανακαλέσει το παραχωρούμενο ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης, χωρίς οι χρήστες να έχουν 
αξίωση από το Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου.  
 
Ζ]Εγκρίνει τον καθορισμό χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα εκτάσεως 1.225τμ 
(Περιοχή Δ), για Στάθμευση  οχημάτων, χωρίς να επηρεάζεται η πρόσβαση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 
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στις αφαλατώσεις και στο αντλιοστάσιο της, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου έχει δικαίωμα να 
ανακαλέσει το παραχωρούμενο ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης, χωρίς οι χρήστες να έχουν 
αξίωση από το Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου.  
 
ΣΤ]Εγκρίνει τον καθορισμό χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα εκτάσεως 15.850τμ 
(Περιοχή Ε), για Στάθμευση οχημάτων, δωρεάν έως ότου δημοπρατηθεί ο χώρος για 
εκμετάλλευση από τρίτους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου έχει δικαίωμα να 
ανακαλέσει το παραχωρούμενο ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης, χωρίς οι χρήστες να έχουν 
αξίωση από το Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου.  
 
Ζ]Εγκρίνει την κατάργηση της αφετηρίας των ταξί στην πλατεία Μαντώ (Περιοχή ΣΤ΄) και 
την ορίζει πεζόδρομο. 
 
Η]Εγκρίνει έμπροσθεν ξενοδοχείου ΛΗΤΩ τρείς (03) θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ, δωρεάν. 
 
Θ]Εγκρίνει στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου, οι θέσεις Στάσης-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, να εξεταστούν σε επόμενη κανονιστική ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, διότι 
είναι σε εξέλιξη συγκοινωνιακή μελέτη και εκτελείτε δημόσιο έργο που περιορίζει πάρα πολύ 
τους χώρους στάσης-στάθμευσης.  
 
Ι]Η παρούσα Απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νεώτερης. 
 
Κ]Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Μ. για κάθε νόμιμη ενέργεια. 
 
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 και αντίγραφο αυτής να 
κοινοποιηθεί α)στο Λιμεναρχείο Μυκόνου και β)στο Δήμο Μυκόνου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 15/2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Παπουτσά Σταυρούλα 
3. Κατσάρας Παναγιώτης 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
5. Αιγινίτης Ηλίας 
6. Μαλτάς Παναγιώτης 
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