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συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 142 / 2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί λήψης απόφασης α) αναστολής
χορήγησης νέων αδειών λειτουργίας καταστημάτων
ενοικίασης μοτοποδηλάτων για τρία (3) χρόνια και β)
υποβολής πρότασης-αιτήματος για την επίσης
αναστολή χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων
ενοικίασης μοτοσυκλετών από το Ε.Ο.Τ.»

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 29η του μηνός Σεπτεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 25-09-2015 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 δεκαεννέα (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. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
10. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
12. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
13. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
14. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

15. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αποχώρησε κατά την διάρκεια του 10ου θέματος)
16. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
17. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

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. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
1. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, του προέδρου της
Δημοτικής Κοινοτήτας Μυκονίων κ.Λαζαρίδη Δημήτριου καθώς και η κ. Ευγενία Χανιώτη
μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς ενώ δεν προσήλθε ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Άνω Μεράς αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η κ.Τσιάκα Βαρβάρα, δημοτική υπάλληλος, για
την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε το
λόγο στον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.Μ.Ατζαμόγλου ο
οποίος ανέφερε τα εξής:
Η ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων & ποδηλάτων είναι
αρµοδιότητα της δηµοτικής αρχής και καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοσυκλετών άνω των 50
κ.ε. η αρµοδιότητα ανήκει στην περιφερειακή υπηρεσία ΕΟΤ Κυκλάδων.
Η Ε.Π.Ζ. προκειµένου να αντιµετωπίσει την κατάσταση αυτή και µε σκοπό να διασφαλίσει τα
συµφέροντα και τη δηµόσια υγεία τόσο των δηµοτών αλλά και των επισκεπτών του νησιού
έλαβε ομόφωνη απόφαση και προτείνει στην δηµοτική αρχή με την με αριθμ.11/2015
Ε.Π.Ζ.Μυκόνου τα κάτωθι:
Α. Προτείνεται από 01/01/2016 έως και 31/12/2017 και μέχρι την ολοκλήρωση των
επικείμενων κυκλοφοριακών μελετών για το νησί, την αναστολή χορήγησης αδειών
λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοποδηλάτων από τον Δήμο Μυκόνου.
Β. Προτείνεται για το άνω διάστημα , να γίνει πρόταση στο αρμόδιο γραφείο του ΕΟΤ να
προβεί, στην αναστολή χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης
μοτοποδηλάτων που αφορούν στο νησί της Μυκόνου λόγω μεγάλων κυκλοφοριακών
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και εν αναμονή των επικείμενων κυκλοφοριακών
μελετών για τον Δήμο Μυκόνου
Γ. Προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει από τα αρμόδια γραφεία –υπηρεσίες
ελέγχου, να προβούν σε εντατικούς ελέγχους σε όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων για την τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας τους σύμφωνα
με τις νόμιμες διατάξεις
Το πλήθος και η σοβαρότητα των ατυχηµάτων που προκαλούνται από τα οχήµατα αυτά στο
νησί µας συνηγορούν στην εν λόγω απαγόρευση. Οι προδιαγραφές των εν λόγω οχηµάτων
δεν δικαιολογούν την κυκλοφορία τους σε κάθε κατηγορίας οδό γιατί εγκυµονούν βέβαιο
κίνδυνο για την ασφάλεια των πεζών και των λοιπών οχηµάτων

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων εκθέτοντας τα προβλήµατα που
προκύπτουν από τη δραστηριότητα των παραπάνω επιχειρήσεων και οφείλονται, αφ’ ενός
στην εσφαλµένη εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την αδειοδότηση καταστηµάτων
εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και αφ’ ετέρου στην αλόγιστη χορήγηση
αδειών, για την κυκλοφορία µεγάλου αριθµού τροχοφόρων (τρίτροχων & τετράτροχων), που
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οδηγούν στη διαµόρφωση µιας σύνθετης και αρνητικής κατάστασης, η οποία επηρεάζει
δυσµενώς την οµαλή λειτουργία του νησιού µας. Η συσσώρευση πολλών και πολύπλοκων
παρεπόµενων προβληµάτων, που προκάλεσε η παραπάνω κατάσταση και η διαπιστωµένη
αδράνεια των ελεγκτικών µηχανισµών, δεν επέτρεψαν την αποτροπή της πρόκλησης
σοβαρών ατυχηµάτων, τα οποία οδήγησαν σε διακινδύνευση ζωών, πυροδότησαν µια σειρά
έντονων αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, η οποία απεγνωσµένα ζητά την προστασία της
ανθρώπινης ύπαρξης, τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και τη διαφύλαξη της
ιδιοκτησίας και της οικονοµικής ελευθερίας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ανταποκρινόµενο,
άµεσα, στο πρόβληµα αυτό και αντιλαµβανόµενο τη δίκαιη & βάσιµη αγανάκτηση των
κατοίκων της περιοχής του ∆ήµου, αλλά και των επαγγελµατικών τάξεων που πλήττονται
από την ανεξέλεγκτη και παράνοµη δραστηριότητα των επιχειρήσεων εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων και µοτοσυκλετών πρέπει να αποφασίσει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Συνοψίζοντας ο Δήμαρχος προτείνει στο Σώμα να ληφθεί απόφαση με συγκεκριμένες
προτάσεις τις οποίες κατέθεσε και έγιναν αποδεκτές από το Σώμα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν’αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
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. Αποδέχεται τις κατωτέρω προτάσεις του Δημάρχου και διαβιβάζει την παρούσα
απόφαση στους εμπλεκόμενους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την ουσιαστική και
πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων ή
μοτοσυκλετών, ή τρίτροχων ή τετράτροχων οχηµάτων κάτω και άνω των 50cc στο
νησί μας με την αλλεπάλληλη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων
εκμίσθωσης  μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η
ασφαλής κυκλοφορία των κατοίκων και των επισκεπτών του ∆ήµου µας αλλά και των
οχηµάτων µε τη διατάραξη βασικών στοιχείων του ζωτικού χώρου (των δρόµων κλπ),
που αλλοιώνουν, καθιστούν αδύνατη και κατ’ ουσία καταργούν τη χρήση του, για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες

 Αναστολή έκδοσης χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης
μοτοποδηλάτων μέχρι και 50cc από τον Δήμο Μυκόνου από την λήψη της
απόφασης και μέχρι 31.12.2016

 Παρέμβαση προς τον ΕΟΤ για αναστολή χορήγησης αδειών λειτουργίας
καταστημάτων ενοικίασης μοτοποδηλάτων-μοτοσυκλετών άνω των 50cc
αρμοδιότητας του που αφορούν το νησί της Μυκόνου

 Παρέμβαση προς την ΠΕΔ Ν.Αιγαίου για την συνδρομή της ως προς την τήρηση
μιας ενιαίας αντιμετώπισης του θέματος αναστολής έκδοσης χορήγησης αδειών
λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοποδηλάτων και από τα άλλα νησιά του
Ν.Αιγαίου.

 Παρέμβαση προς την Ελληνική Αστυνομία για την πραγματοποίηση εκτεταμένων
ελέγχων στις άδειες καθώς και στα θεωρημένες λίστες με τον αριθμό τον
κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων

 Εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία για την δυνατότητα έκδοσης και χορήγησης
Ειδικών αυτοκόλλητων σημάτων στις επιχειρήσεις εκµίσθωσης μοτοποδηλάτων
για την διευκόλυνση των ελέγχων των νομίμως κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων.

 Παρέμβαση στα αρμόδια Υπουργεία για την τροποποίηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ώστε να αποτελεί προαπαιτούμενο η σύμφωνη γνώμη των Δήμων για
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την έκδοση χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης
μοτοποδηλάτων

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

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

Αιγαίου, Επτανήσου 35, 84100 Σύρος , για τον κατά νόμο έλεγχο
 στoν Υπουργό Οικονοµικών – Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
 στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης
 στην ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου
 στο Α.Τ.Μυκόνου
 στην ΠΕΔ Ν.Αιγαίου
 στην Περιφερειακή Δ/νση Τουρισμού Ν.Αιγαίου (ΕΟΤ)
 σε εφημερίδα για την δημοσίευση της
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 142/2015.

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
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 07/10/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

ΑΔΑ: 6ΣΛΓΩΚΚ-ΠΞ4


		2015-10-07T12:32:18+0300
	Athens




