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από το πρακτικό της 17/18-08-2015

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132 / 2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί χορήγησης ή μη  αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας γραφείων εκμίσθωσης
μοτοποδηλάτων κατόπιν αιτήσεων»

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 18η του μηνός Αυγούστου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 14-08-2015 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 δεκατέσσερα (14) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ.Κωνσταντίνος  Π.Κουκάς
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (αποχώρησε κατά την έναρξη του 18ο θέματος)
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
6. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
10. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (αποχώρησε κατά την διάρκεια του 18ου θέματος)
11. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

12. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αποχώρησε μετά το 15ο θέμα)
14. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (δικαιολογημένα απών)
2. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (αδικαιολόγητα απών)
3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (προσήλθε στο 10ο θέμα)
4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (δικαιολογημένα απών)
5. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (δικαιολογημένα απών)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω8ΕΖΩΚΚ-ΩΕΔ
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6. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολογημένα απών)
7. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (δικαιολογημένα απών)
8. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (αδικαιολόγητα απών)
9. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (αδικαιολόγητα απούσα)
10. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (αδικαιολόγητα απών)
11. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ(αδικαιολόγητα απών)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»
12. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ (προσήλθε στο 10ο θέμα)
13. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικαιολογημένα απών)

Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, και του προέδρου της
Δημοτικής Κοινοτήτας Μυκονίων κ.Λαζαρίδη Δημήτριου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η κ.Χαλικιοπούλου Νικολίτσα, 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 18ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης μοτοποδηλάτων ως κάτωθι:
Α. Την υπ’αριθμ.2474/02-04-2015 αίτηση της εταιρείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΡΔΗΣ-

ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΛΩΝΗ Ο.Ε. καθώς και την υπ’αριθμ.7118/17.08.2015 διενέργεια
αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1023/2/34α

/1994 (ΦΕΚ 178Β΄)
Β. Την υπ’αριθμ.4734/4-6-2015 αίτηση της εταιρείας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

& ΣΙΑ Ε.Ε καθώς και την υπ’αριθμ.7117/17.08.2015 διενέργεια αυτοψίας της
τριμελούς επιτροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1023/2/34α /1994 (ΦΕΚ
178Β΄)

Γ. Την υπ’αριθμ.2998/21-04-2015 αίτηση της εταιρείας Ι & Γ. ΣΑΧΑΣ Ο.Ε. καθώς και
την υπ’αριθμ.7120/17.08.2015 διενέργεια αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής
(σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1023/2/34α /1994 (ΦΕΚ 178Β΄)

Δ. Την υπ’αριθμ.579/23-01-2014 αίτηση του  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθώς και
την υπ’αριθμ.7124/17.08.2015 διενέργεια αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής
(σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1023/2/34α /1994 (ΦΕΚ 178Β΄)

Ε. Την υπ’αριθμ.4322/26-05-2015 αίτηση της εταιρείας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καθώς και την υπ’αριθμ.7125/17.08.2015 διενέργεια
αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1023/2/34α

/1994 (ΦΕΚ 178Β΄)
Στην συνέχεια το λόγο πήραν οι ενδιαφερόμενοι χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων ενοικίασης μοτοποδηλάτων και έδωσαν διευκρινήσεις.
Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.Μ.Ατζαμόγλου
ενημέρωσε το Σώμα ότι θα παρθεί απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την
αναστολή χορήγησης τέτοιων αδειών ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ.Αντ.Κουσαθανάς
ενημέρωσε ότι είχε παρθεί παλαιότερα σχετική απόφαση για αναστολή αδειών για πέντε
χρόνια.
Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας αυτοψιών κ.Μ.Ζουγανέλης
ενημέρωσε ως προς την τηρούμενη διαδικασία.
Επιπλέον τοποθετήθηκε η δημοτική σύμβουλος κ.Α.Καμμή αναφέροντας ότι οι αιτούντες
δραστηριοποιούνται ήδη εδώ και τρία χρόνια ενώ η δημοτική σύμβουλος κ.Α.Ανδρονίκου
μίλησε για την υποστελέχωση του αστυνομικού τμήματος και τα προβλήματα που αυτό
δημιουργεί σχετικά με τις εν λόγω επιχειρήσεις.

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

ΑΔΑ: Ω8ΕΖΩΚΚ-ΩΕΔ
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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 κατά πλειοψηφία,

Α. Εγκρίνει την χορήγηση ίδρυσης και λειτουργίας γραφείων εκμίσθωσης
μοτοποδηλάτων στους κάτωθι:

 Στην εταιρεία ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή Γλάστρος
Μυκόνου σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κουσαθανά Ελένης.

 Στην εταιρεία Ι & Γ. ΣΑΧΑΣ Ο.Ε., στην περιοχή Ταγκού Μυκόνου σε ακίνητο
ιδιοκτησίας Νικολάου Σαχά και Βασιλείου Νικολόπουλου

 Στον κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην θέση Φουμιά Μυκόνου, σε ακίνητο
ιδιοκτησίας Βασιλείου και Αρτεμούλας Τριανταφύλλου

 Στην εταιρεία ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην θέση Αργύραινα
Μυκόνου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Αναστασίας Βάρναλη.

Κατά ψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ.Άννα Καμμή, ενώ η δημοτική σύμβουλος
κ.Α.Ανδρονίκου απέχει για επαγγελματικούς λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Β. ΔΕΝ Εγκρίνει την χορήγηση ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου εκμίσθωσης
μοτοποδηλάτων στην εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΡΔΗΣ-ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΛΩΝΗ Ο.Ε. στην
θέση Τούρλος σε ακίνητο ιδιοκτησίας Βασιλείου Σκλήκα, διότι δεν διαθέτει εσωτερικό
χώρο μη κατάλληλο για στάθμευση λόγω πρόσβαση (έχει σκάλες) και δεν έχει
εξωτερικό ιδιωτικό χώρο κατάλληλο για στάθμευση μοτοποδηλάτων.

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

Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
 Στο Α.Τ. Μυκόνου,
 στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου,

Γραφείο Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε
 στους αιτούντες χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας γραφείων εκμίσθωσης

μοτοποδηλάτων
 Στην Επιτροπή Αισθητικής Δήμου Μυκόνου,
για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες
 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Μυκόνου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2015.

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ

ΑΔΑ: Ω8ΕΖΩΚΚ-ΩΕΔ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 07/09/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

ΑΔΑ: Ω8ΕΖΩΚΚ-ΩΕΔ
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