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συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43 / 2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί συζήτησης με
αφορμή δηλώσεις της Υπουργού για
την αύξηση του Φ.Π.Α. στην Μύκονο»

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

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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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 έδωσε το
λόγο στον κ.Δήμαρχο Μυκόνου ο οποίος κάλεσε το Σώμα ν’αποφασίσει για την εκτός
ημερησίας συζήτηση θέματος λόγω του κατεπείγοντος, αναφορικά με εξαγγελίες της
αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών κ. Νάντιας Βαλαβάνη, σύμφωνα με τις οποίες η
κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που
αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του, το άρθρο 95
παρ.6 του Ν.3463/2006 ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Την εκτός ημερησίας συζήτηση και λήψη απόφασης για το ως άνω θέμα που ετέθη από τον
κ.Δήμαρχο Μυκόνου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο Μυκόνου ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι είναι ένα θέμα που πηγαινο-
έρχεται κατά καιρούς αλλά στην προκείμενη γίνεται μια άλλη διαδικασία γιατί βάζουν τα δύο
(νησιά Μύκονο-Σαντορίνη) που θεωρούνται ως ναυαρχίδες μπροστά σε μια τέτοια
διαδικασία.
"Πλούσια γιατί χρησιμοποιείται ο όρος είναι τα νησιά που έχουν γιατρό, δασκάλους,

υπαλλήλους του ΕΚΑΒ, δεν είναι πλούσια τα νησιά αναλόγως των εισπράξεών τους"
ανέφερε ο κ.Δήμαρχος τονίζοντας "οι εισπράξεις είναι ανάλογες και με τα έξοδα και με την
φορολογία" θέση με την οποία συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια τέτοια πρόταση τίθεται "σχεδόν εκ του

πονηρού" διότι δεν μπορεί να σταθεί στα συνταγματικά δικαστήρια, όπου ο Δήμος θα είναι ο
πρώτος που θα την προσβάλει και θα συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Την αναγκαιότητα να τονιστεί η νησιωτικότητα εξέφρασαν από όλες τις πλευρές τα μέλη του
Δ.Σ. τα οποία συνηγόρησαν να υπάρξει άμεση αντίδραση από την δημοτική αρχή απέναντι
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και αποφάσισαν ομόφωνα την σύσταση και αποστολή επιστολής
αντίδρασης του Δήμου στην ενδεχόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για αύξηση του ΦΠΑ και
σε συνεννόηση και συνέργια με την Περιφέρεια και την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος θα
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν.
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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)
 Την εισήγηση του κ.Δημάρχου Μυκόνου
 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,
Α. Διαμαρτύρεται έντονα, στο ενδεχόμενο αύξησης του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

στην Μύκονο όπως εκφράστηκε από την Υπουργό κα Βαλαβάνη και εξουσιοδοτεί τον
κ.Δήμαρχο Μυκόνου για επιστολή και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου και την Περιφερειακή ένωση Δήμων Ν.Αιγαίου να προχωρήσουνε σε
συντονισμένες αντιδράσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου , Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου,

Επτανήσου 35, 84100 Σύρος , για τον κατά νόμο έλεγχο
 στο Γραφείο Δημάρχου Μυκόνου
 στους Βουλευτές Ν.Κυκλάδων
 στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου
 στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ν.Αιγαίου

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 43/2015.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
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

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 31/03/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς


