
 1 

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

Αριθ. Απόφασης : 64/2019 
Ημέρ. Απόφασης : 19/07/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 12/2019 από 19/07/2019. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή 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. πρακτ. 12/15-07-2019 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.Παπουτσάς Δαμιανός 
3.Δαλμυράς Πέτρος 
4.Ανδρονίκου Αντωνία 
5.Σαντοριναίος Μάρκος 
6.Αιγινίτης Ηλίας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ροσσολάτος Νικόλαος          ΜΕΛΟΣ 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία 

για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης για 
την εισήγηση των θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 3Ο :  
Περί της έγκρισης παραχώρησης 3ης θέσης λαντζών στο Π. Λιμάνι για την εξυπηρέτηση της 
Κρουαζιέρας. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2019 

 
Η Πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε το Σώμα για τον λόγο που 

επιτρέπεται να συνεδριάσουν εντός απαγορευτικής περιόδου εκλογών. Το Διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για θέματα όπως τα σημερινά διότι αφορούν την εύρυθμη 
λειτουργία των Λιμένων της Μυκόνου, έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και 
απρόβλεπτες ανάγκες και αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας. 
(άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 
4257/2014).  
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούμενη το τρίτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε το 

Σώμα για την με Α.Π. 182/12-07-2019 επιστολή της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων 
και Φορέων Ναυτιλίας, σχετικά με τις θέσεις των λαντζών που εξυπηρετούν τη μεταφορά 
επιβατών – τουριστών από τα αγκυροβολημένα κρουαζιερόπλοια στο Παλαιό Λιμάνι 
Μυκόνου. 

Τον λόγο ζήτησε ο κος Αιγινίτης Ηλίας, ο οποίος δήλωσε κώλυμα συμμετοχής λόγω 
προσωπικού συμφέροντος και προσωπικής σχέσης με το Σωματείο Λεμβούχων Μυκόνου,  
διότι διατελεί Πρόεδρός του. Προκειμένου, λοιπόν, να εγγυηθεί την αμερόληπτη κρίση του 
Δ.Σ., ώστε να δημιουργείται στον διοικούμενο η πεποίθηση του αδιάβλητου της πράξης που 
εκδίδει το Δ.Λ.Τ.Μ. (άρθρο 7 παρ.1 Κ.Δ.Διαδ.) ζήτησε από την Πρόεδρο να αποδεχτεί την μη 
συμμετοχή του στο συγκεκριμένο θέμα της συνεδρίασης.  

Εφόσον, η Πρόεδρος έκανε αποδεκτή την μη συμμετοχή του κ. Αιγινίτη Ηλία στην 
συνεδρίαση του τρίτου θέματος, λόγω κωλύματος, ζήτησε από την Υ.Α.Λ.Ε. που κλήθηκε να 
συμμετέχει στη συνεδρίαση να καταθέσει τις απόψεις της, σχετικά με το θέμα, ενώπιον του 
Δ.Σ. Η Υ.Α.Λ.Ε., κα Ξενουδάκη Μαριάννα – Αιμιλία, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι για 
την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας να αυξηθούν οι θέσεις των λέμβων στα Δηλιανά από δύο 
τουλάχιστον σε τρείς. 

Η Πρόεδρος θύμισε στα μέλη την με αριθμ. 16/2016 Απόφαση Δ.Σ. «Περί του 
καθορισμού θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στους Λιμένες Μυκόνου» η οποία αναφέρει ότι 
στην ζώνη 6 ελλιμενίζονται λέμβοι εξυπηρέτησης κρουαζιέρας και πρότεινε την τροποποίησή 
της, έτσι ώστε να αποτυπωθούν σωστά στο σχεδιάγραμμα τρείς (03) θέσεις λέμβων και να 
αναφέρονται οι τρείς (03) θέσεις ευκρινώς στην κανονιστική απόφαση του Δ.Λ.Τ.Μ.  

Στην συνέχεια ο Λιμενάρχης συμφώνησε με την πρόταση της Προέδρου και πρότεινε 
να τροποποιηθούν και οι Ζώνες 12 & 13, της ίδιας κανονιστική απόφασης, οι οποίες είναι 
ήδη πιστοποιημένες διεπαφές του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων Μυκόνου (ΣΑΛΕ). Ο κος Λιμενάρχης πρότεινε να γραφτεί στην 
κανονιστική απόφαση, ότι στις Ζώνες 12 & 13 μπορούν πέρα από τις θαλαμηγούς 
επισκεπτών μεγαλύτερες των 25m και τα σκάφη ακτοπλοΐας να προσεγγίζουν και οι λέμβοι 
εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΣΑΛΕ. 

Μετά τα πιο πάνω η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και απέχοντας του κου 
Αιγινίτη Ηλία, μέλος του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Δημοτικού Συμβούλου του 
Δήμου Μυκόνου και Πρόεδρο του Σωματείου Λεμβούχων Μυκόνου, λόγω κωλύματος επί 
του θέματος αυτού.  
 
       Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση της Προέδρου. 
2. Την εισήγηση του Λιμενάρχη Μυκόνου. 
3. Τις απόψεις της ΥΑΛΕ κας Ξενουδάκη Μαρ. 

4. Την με Α.Π. 182/12-07-2019 επιστολή της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και 
Φορέων Ναυτιλίας.  

5. Την απόφαση Δ.Σ 16/2016 «Περί του καθορισμού θέσεων ελλιμενισμού σκαφών 

στους Λιμένες Μυκόνου» (ΑΔΑ:ΩΣΤΘΟΡ0Ρ-ΚΑΦ). 
6. Την απόφαση 47/2017 «Περί της τροπ. της απόφασης 16/2016 που αφορά τον 

καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στους Λιμένες Μυκόνου» (ΑΔΑ: 
6ΗΞΚΟΡ0Ρ-ΕΗΒ). 

7. Το εγκεκριμένο ΣΑΛΕ των Λιμένων Μυκόνου. 
8. Το εγκεκριμένο Masterplan του Νέου Λιμένα Τούρλου Μυκόνου. 

ΑΔΑ: 9ΩΕΖΟΡ0Ρ-ΝΒΡ



 3 

9. 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) 

10. Την με αριθμ 13329/31.12.2004 έγκριση καθορισμού χερσαίας ζώνης από την 
Περιφέρεια Ν.Αιγαίου.  

11. Την 366/98 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων  «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται 
με ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 10201/03-09-1998 
έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

12. Την 118/99 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με 
ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 4943/20-05-1999 έγγραφο 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

13. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
14. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

17. Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του  Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 
1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. 
Κυκλάδων».  

18. Την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με αρ. πρωτ. 14670/14-03-2019. 
19. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 

2019. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Εγκρίνει την παραχώρηση μιας ακόμη θέσης ελλιμενισμού (σύνολο τρείς) για τις λέμβους 
εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, στην περιοχή Δηλιανών του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου, Ζώνη 6, 
όμορη των δύο προηγούμενων θέσεων, που ήδη χρησιμοποιούνται από τις ίδιες. 
 
Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της Απόφασης Δ.Σ 16/2016 «Περί του καθορισμού θέσεων 
ελλιμενισμού σκαφών στους Λιμένες Μυκόνου», ως προς την Χ.Ζ.Λ. Παλαιού Λιμένα και 
συγκεκριμένα τις Ζώνες 6, 12 & 13 ως εξής: 
 
Ζώνη 6: Τρείς (03) θέσεις Λέμβων εξυπηρέτησης κρουαζιέρας. 
 
Ζώνη 12: Θαλαμηγά σκάφη επισκεπτών μεγαλύτερα των 25m & Λέμβοι εξυπηρέτησης 
κρουαζιέρας. 
 
Ζώνη 13: Σκάφη ακτοπλοΐας (κατόπιν συνεννοήσεως με το Λιμεναρχείο επιτρέπονται η 
πετρέλευση και θαλαμηγά σκάφη αναψυχής χωρίς ιστίο) & Λέμβοι εξυπηρέτησης 
κρουαζιέρας. 
 
Γ.  Εξουσιοδοτεί, την κα. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 
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Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν. Κυκλάδων για  τον κατά νόμο έλεγχο και αντίγραφο αυτής να 
κοινοποιηθεί α)στο Λιμεναρχείο Μυκόνου. 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 64/2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Αιγινίτης Ηλία 
2. Ανδρονίκου Αντωνία 
3. Δαλμυράς Πέτρος 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
5. Σαντοριναίος Μάρκος 
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