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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 25/27-07-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  162/2021         

 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, 
μετά την 23/07/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου 
Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, λόγω του κατεπείγοντος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 
75. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 
3. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
7. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία πρότεινε στα μέλη της Ο.Ε. τη 
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του αναφερόμενου στην περίληψη θέματος, 
λόγω του κατεπείγοντος και για προλάβουμε τις ημερομηνίες αλλά και τη διακοπή 
εργασιών άμεσα στο συγκεκριμένο τμήμα παλαιού αιγιαλού το οποίο χρόνια τώρα 
εξυπηρετούσε τους κατοίκους του νησιού και την εύκολη πρόσβασή τους στην 
παραλία.  
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να εγκρίνουν τη συζήτηση εκτός ημερήσιας 
διάταξης του ανωτέρω θέματος, 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα 
ανέφερε ο Πρόεδρος,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:     Περί άσκησης ή μη 
ένδικων μέσων/βοηθημάτων ενώπιον του 
ΣτΕ για ακύρωση αποφάσεως της εταιρείας 
ΕΤΑΔ Α.Ε. για την απευθείας εκμίσθωση 
τμήματος παλαιού αιγιαλού στη θέση Καλό 
Λιβάδι Μυκόνου» 
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Εγκρίνει τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέματος για τους 
λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος. 
 
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα 
εξής: 
 

- Το υπ’ αριθ. 25401/27-07-2021 ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και μετά από αυτοψία που διενήργησε 
στην περιοχή Καλό Λιβάδι Μυκόνου σε τμήμα Παλαιού Αιγιαλού, 
καλείται η εταιρεία ΧΡΥΣΑΛΙΑ ΙΚΕ  να απομακρύνει εντός τριών (3) ημερών 
(έως 30/07/2021) και μέχρις ότου να διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα, τα φερτά 
υλικά όπως άμμο, ογκόλιθους κλπ, καθώς και την φερτή χλωρίδα όπως 
φοίνικες κλπ, ειδάλλως η Υπηρεσία, όπως αυτή εξουσιοδοτείται από την υπ’ 
αριθ. 188/2019απόφαση του Δ.Σ., θα επιβάλει πρόστιμο.  

 
- Την υπ’ αριθ. 25341/26-07-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 

Μυκόνου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ :  «Εισήγηση για την λήψη απόφασης ασκήσεως ενδίκων μέσων/βοηθημάτων 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 3230/5.6.2019 
αποφάσεως της Γενικής Διευθύντριας Αξιοποιήσεως Ακινήτων για την απευθείας 
εκμίσθωση της εκτάσεως παλαιού αιγιαλού στην εταιρία «ΧΡΥΣΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΙΚΕ» στη θέση Καλό Λιβάδι Άνω Μεράς Μυκόνου».  
 
  

Η έκταση παλαιού αιγιαλού του ΑΒΚ 7 εμβαδού 1.338,20 τ.μ. δυτικά της παραλίας 

Καλό Λιβάδι, παραχωρήθηκε από την ΕΤΑΔ ΑΕ στην εταιρεία «ΧΡΥΣΑΛΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» δυνάμει του από 6.7.2021 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως. 

Το εν λόγω συμφωνητικό υπεγράφη σε συνέχεια της με αρ.3230/5.6.2019 αποφάσεως 

της Γενικής Διευθύντριας Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Επιχειρηματικών Μονάδων της 

ΕΤΑΔ για απευθείας εκμίσθωση της εκτάσεως παλαιού αιγιαλού στην εταιρία «ΧΡΥΣΑΛΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ». Η εν λόγω απόφαση δέον όπως προσβληθεί δικαστικώς με τα 

κατάλληλα ένδικα μέσα προκειμένου σε πρώτο στάδιο να ανασταλεί άμεσα η εκτέλεσή της, 

ώστε να σταματήσει κάθε επέμβαση (χωματουργικές εργασίες κ.ο.κ) εντός της θαλάσσιας 

έκτασης, και σε δεύτερο στάδιο να ακυρωθεί οριστικά και αμετάκλητα προκειμένου να 

παραδοθεί ελεύθερη η έκταση στους κατοίκους της Μυκόνου για να έχουν ακώλυτη 

πρόσβαση στην παρακείμενη έκταση αιγιαλού και παραλίας, όπως συνέβαινε όλα αυτά τα 

χρόνια, όπου η συγκεκριμένη θέση αποτελούσε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων για τους 

λουόμενους. 

Ειδικότερα η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής θα αφορούν στην παράνομη 

παραχώρηση της εκτάσεως παλαιού αιγιαλού του ΑΒΚ 7 στην εταιρία «ΧΡΥΣΑΛΙΑ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» από την ΕΤΑΔ, στην προσβολή της κοινοχρησίας του παλαιού 

αιγιαλού από την υπόψη παραχώρηση και από τις εργασίες που εκτελούνται στην υπόψη 

θέση, χωρίς να έχουν επιδειχθεί εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών από την μισθώτρια, 

κατά παράβαση των ίδιων των προβλέψεων της συμβάσεως μισθώσεως, στην παρεμπόδιση 

της ακώλυτης πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής στην παρακείμενη έκταση αιγιαλού 

και παραλίας, στην αλλοίωση της γεωμορφολογίας της ακτής, ενόψει των εκτελούμενων 

εργασιών και στην εν γένει επιβάρυνση μίας θαλάσσιας περιοχής που είναι ήδη κορεσμένη 

εξ απόψεως δραστηριοποιήσεως επιχειρηματικών μονάδων, την στιγμή που ο αιγιαλός, η 

παραλία και ο παλαιός αιγιαλός αποτελούν φύσει ευπαθή οικοσυστήματα. 

Για τον λόγο αυτό εισηγούμαι τη δικαστική προσβολή της με αρ.3230/5.6.2019 

αποφάσεως της Γενικής Διευθύντριας Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Επιχειρηματικών 

Μονάδων της ΕΤΑΔ και κάθε σχετικής πράξεως ή/και συμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής.  

 

 
 
 
 
 
 

- Την υπ’ αριθ. 25342/26-07-2021 εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου 
Μυκόνου κας Μάρθας Φρούντζου, η οποία αναφέρει τα εξής: 

 
 
«Δυνάμει του από 06.07.2021 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, το οποίο υπεγράφη σε 
συνέχεια της με αρι. 3230/05.06.2019 αποφάσεως της Γενικής Διευθύντριας 
Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Επιχειρηματικών Μονάδων της ΕΤΑΔ για απευθείας 
εκμίσθωση της εκτάσεως παλαιού αιγιαλού στην εταιρεία «ΧΡΥΣΑΛΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», παραβιάζοντας την κοινοχρησία του παλαιού αιγιαλού και 
συγχρόνως η μισθώτρια έχει ξεκινήσει στο σημείο εργασίες δίχως άδεια από τις αρμόδιες 
αρχές. Προς τούτο εισηγούμαι την άσκηση παντός προσήκοντος ενδίκου μέσου 
βοηθήματος και μέσου ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων από δικηγόρο με 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο χειρισμό ανάλογων υποθέσεων, καθώς δεν έχω 
την απαιτούμενη εμπειρία στο χειρισμό ανάλογων υποθέσεων αλλά και λόγω του 
κατεπείγοντος της υποθέσεως ενόψει ενάρξεως κατασκευαστικών εργασιών στην περιοχή» 

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω καθώς και: 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 
του ΔήμουΜυκόνου 

 
Δημήτρης Η. Τζάνος   
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019). 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του 

ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών 
οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

5. Τις υπ’ αριθ. 108/12-04-2021 & 109/12-04-2021 αποφάσεις Δημάρχου, με τις 
οποίες τροποποιεί τις υπ’ αριθμ. 243/2020 και 108/2021 προηγούμενες 
αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Μυκόνου και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων. 

6. Την υπ’ αριθμ. 49/2021 απόφαση Δ.Σ. «Περί αντικατάστασης δημοτικού 
συμβούλου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μυκόνου μετά από ανεξαρτητοποίησή του». 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 46819/24-07-2021 (ΦΕΚ 3276 Β΄) 
ΚΥΑ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 
Α. Εγκρίνει τη δικαστική προσβολή της με αρ.3230/5.6.2019 αποφάσεως της Γενικής 
Διευθύντριας Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Επιχειρηματικών Μονάδων της ΕΤΑΔ 
και κάθε σχετικής πράξεως ή/και συμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής. 
 
 
Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2021. 
 
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου για τον ορισμό 
της αμοιβής της ανάθεσης.  
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                  ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   
                                                                           ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                                                                           ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ    
                                                                           ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                           ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                           ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 
             
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 27/07/2021                               
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

ΑΔΑ: 6ΠΩΝΩΚΚ-Μ58


		2021-07-27T19:02:56+0300
	Athens




