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ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 05/24-03-2015
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48 / 2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί εξέτασης αιτήματος
κ.Ξυδάκη Αναστασίου του Νικ., κατόπιν
συλλογής 1050 υπογραφών σχετικά με την
προστασία παραλιών της Μυκόνου».

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 24η του μηνός Μαρτίου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 20-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ.
Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δέκα εννέα (19) μέλη, ως κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ.Κωνσταντίνος Π.Κουκάς
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Άννα Καμμή
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
6. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
11. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
12. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
14. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
15. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
17. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»
18. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ
19. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
(προσήλθε κατά την διάρκεια του 2ου θέματος)
3. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
1. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
3. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν
Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά , του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινοτήτας Μυκονίων κ .Δημ.Λαζαρίδη, ενώ δεν προσήλθε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς αν και κλήθηκε νόμιμα.
Παρών επίσης ήταν ο Αναπλ.Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μυκόνου κ.Μιχαήλ Ασημομύτης-Στάης, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του Σώματος την με
αριθμ.εισερχ.πρωτ.1480/02.03.2015 αίτηση του κ.Αναστάσιου Ξυδάκη , κατοίκου Μυκόνου,
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Albatros στον Πάνορμο ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα αίτηση και εκ μέρους 1050 κατοίκων του νησιού και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν
συνυπογράψει σχετικό κείμενο ζητώ να εξετασθεί άμεσα από το ΔΣ του Δήμου Μυκόνου, το
αίτημα μας για την προστασία των παραλιών του νησιού που σύμφωνα με προηγούμενες
δημοτικές αποφάσεις δεν διατίθενται για εκμετάλλευση και τοποθέτηση ομπρελών.
Με τις αποφάσεις του ΔΣ του Δήμου Μυκόνου 73/1994, 32/1997 για τις παραλίες Πάνορμος
και Άγιος Σώστης καθώς και την 76/1999 απόφαση ΔΣ Μυκόνου για τις παραλίες Πάνορμος,
Άγιος Σώστης, Φτελιά, Φωκός, Μερσίνη, Μερχιά καθώς και όλες οι μικρότερες που περιβάλουν
την Μύκονο δεν ενοικιάζονται για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων με σκοπό να
προστατευθούν και να διατηρήσουν την φυσική τους ομορφιά.
Αναφέρουμε επίσης ότι όλες οι παραλίες της Μυκόνου οριοθετούνται και προστατεύονται από
το Προεδρικό διάταγμα 243/2005 της χωροταξικής Μυκόνου.
Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά γινόμαστε μάρτυρες της άκρατης και χωρίς έλεγχο
εκμετάλλευσης των παραλιών, η οποία αντιστρατεύεται τους νόμους και την φυσική ομορφιά
του τοπίου.
Ενόψει της νέας καλοκαιρινής περιόδου, ζητάμε από την νέα δημοτική αρχή να αναλάβει την
ευθύνη και το όποιο κόστος και να προστατεύσει τις παραλίες του νησιού οι οποίες αποτελούν
σημαντικό κεφάλαιο στο τουριστικό προϊόν της Μυκόνου με τεράστια προστιθέμενη αξία.
Εκ μέρους των συμπολιτών μου και όχι μόνο
Αναστάσιος Ξυδάκης
(υπογραφή)
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην με αριθμ.76/1999 προγενεστέρα απόφαση του
Δ.Σ. «Περί καταρτίσεως Γενικού Κανονισμού ενοικίασης των Παραλιών του Δήμου Μυκόνου»
και τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.
Ακολούθως ο κ.Δήμαρχος, συγχαίροντας του πολίτες για την πρωτοβουλία τους, δηλώνει ότι η
Δημοτική Αρχή συμφωνεί με το αίτημα τους και καλεί τους σε συστράτευση για να μην
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επιχειρηθεί καταστρατήγηση του κανονισμού και των αποφάσεων του Δήμου.
Ενημερώνει σχετικά με τις αρμοδιότητες της Κτηματικής Υπηρεσίας και για τον φετινό
χαρακτηρισμό σε ‘πολυσύχναστες’ των παραλιών πλέον και του Αγ.Ιωάννη και του Πανόρμου
και των υπολοίπων 10 πολυσύχναστων παραλιών , χαρακτηριζόμενων όπως παλαιότερα.
Περαιτέρω τον λόγο πήρε ο αιτών κ.Αναστ.Ξυδάκης ο οποίος αναλύει τους λόγους της
παρέμβασης με συλλογή υπογραφών ,αναφέρεται στο παράδειγμα της παραλίας του
Πανόρμου όπου τίθενται θέματα από παράνομες/χωρίς αδειοδότηση δραστηριότητες και καλεί
το Συμβούλιο να προβεί σε ενέργειες για την προστασία των παραλιών με φυσικό κάλλος.
Ακολούθησε διάλογος και τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι σχετικά, ενώ τελειώνοντας ο
κ.Δήμαρχος πρότεινε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς, Κτηματική Υπηρεσία , Αστυνομία ,
Λιμεναρχείο αλλά και οι επιχειρηματίες για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας απόφασης του
Δ.Σ.76/1999 «Περί καταρτίσεως Γενικού Κανονισμού ενοικίασης των Παραλιών του Δήμου
Μυκόνου».
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος , κάλεσε τους συμβούλους ν’αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του καθώς και ,
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010)
 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,
Α.

Κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Ξυδάκη Αναστασίου του Νικ., κατόπιν συλλογής 1050
υπογραφών σχετικά με την προστασία παραλιών της Μυκόνου και καλεί φορείς και
επιχειρηματίες του νησιού για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας απόφασης του
Δ.Σ.76/1999 «Περί καταρτίσεως Γενικού Κανονισμού ενοικίασης των Παραλιών του
Δήμου Μυκόνου».

Β.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου, για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
 στο Γραφείο Δημάρχου
 στον κ.Ξυδάκη Αναστάσιο του Νικολάου
 στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων
 στο Λιμεναρχείο Μυκόνου
 στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου
για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και
 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Μυκόνου
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2015.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ
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Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 05/05/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
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ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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