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

Αριθ. Απόφασης : 42/2020 
Ημέρ. Απόφασης : 25/05/2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 05/2020 από 25/05/2020. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα 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. 05/21-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου 
Δ.Κ.Κ.. 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κατσάρας Παναγιώτης 
4. Κουσαθανάς Κων/νος 
5. Πάουλα Ειρήνη 
6. Πολυκανδριώτης Γεώργιος 
7. Χαριτόπουλος Θεόδωρος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ουδείς  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία 

για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-
Χρυσοβαλάντης για την εισήγηση των θεμάτων. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10ο ΘΕΜΑ: Περί της απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιχειρήσεων 
αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ. που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, 
λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-2019. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2020 
  
     Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την με αρ πρωτ. 2957/07-04-2020 εισήγηση του 
Δημάρχου για την λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
επιχειρήσεων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ. που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 
λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-2019. 
Η εισήγηση αναφέρει περιληπτικά ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 37 της ΠΝΠ 68/20-03-
2020 ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή 
περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α ́ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη 
για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και 
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θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά 
εντός του διαστήματος απαλλαγής». 
Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική αναγκαιότητα για την λήψη μέτρων για επιχειρήσεις που 
διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την 45/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
εισηγείται προς το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. όπως λάβει απόφαση για την απαλλαγή καταβολής του τέλους 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τις επιχειρήσεις αρμοδιότητας του, για όσο χρονικό διάστημα οι 
επιχειρήσεις παραμένουν υποχρεωτικά κλειστές βάσει νόμου. Χρέος όλων μας αποτελεί η στήριξη της 
επιχειρηματικότητας, η οποία αναμένεται να πληγεί σημαντικά. Ο Δήμος Μυκόνου με συναίσθηση 
ευθύνης και με βάση τις τοπικές ανάγκες οφείλει να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται στο νησί.  
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Την με αρ πρωτ. 2957/07-04-2020 εισήγηση του Δημάρχου. 
3. Την παρ. 8 του άρθρου 37 της ΠΝΠ 68/20-03-2020. 
4. Την υπ΄αριθμ. 07/2020 απόφαση του Δ.Σ του Δ.ΛΤ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΩΦΟΡ0Ρ-ΝΧ6)  

με την οποία καθορίστηκε το αντάλλαγμα της παραχώρησης για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, κλπ. 

5. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
6. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και 

Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 
του ν. 3871/2010. 

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

13. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού 
έτους 2020. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει την απαλλαγή καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για όσο 
χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις στη νήσο Μύκονο παραμένουν υποχρεωτικά κλειστές ή 
περιορίσουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς 
του κορωνοϊού COVOD-19.  
Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, το ποσό 
που προκύπτει θα συμψηφιστεί σε μελλοντικές απαιτήσεις τελών.  
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   
 

ΑΔΑ: 60ΙΤΟΡ0Ρ-ΓΜΓ



 3 

 
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 42/2020 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

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

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κατσάρας Παναγιώτης 
2. Κουσαθανάς Κωνσταντίνος 
3. Πάουλα Ειρήνη 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
5. Πολυκανδριώτης Γεώργιος 
6. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  
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