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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ
από ην πξαθηηθό ηεο 18/07-12-2017 ηαθηηθήο
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ

ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 232/ 2017

ΠΔ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ: «Πεξί λνκνζρεδίνπ
αδεηνδόηεζεο ιεηηνπξγίαο ίδξπζεο θαδίλν
ζηελ Μύθνλν»

ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv 7ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 18:00΄ κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 01/12/2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ θ. Μηιηηάδε Αηδακόγινπ, ε νπνία λόκηκα επηδόζεθε ζε θάζε Γεκνηηθό ύκβνπιν,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα είθνζη (20) κέιε, σο θάησζη:
ΠΑΡΟΝΣΔ:
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ. Κσλζηαληίλνο Π.Κνπθάο
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Μηιηηάδεο Αηδακόγινπ
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ»
1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ
6. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
7. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ
8. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
9. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
10. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ
11. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ»
12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ
13. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ
14. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ
15. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ
16. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ
17. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΚΔΠΟΜ»
18. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ
19. ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ (απνρώξεζε ζην 7ν ζέκα)
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ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
20. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ
ΑΠΟΝΣΔ:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ»
1. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (δηθαηνινγ. απώλ)
2. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (δηθαηνι.απνύζα)
3. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ (δηαθηνι.απώλ)
4. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (δηθαηνι.απώλ)
5. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνι. απώλ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ»
6. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (δηθαηνι.απώλ)
7. ΑΗΓΗΝΖΣΖ ΖΛΗΑ (δηθαηνι.απώλ)

Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπθνλίσλ θ. Γεκεηξίνπ Λαδαξίδε, ελώ δελ πξνζήιζε ν Πξόεδξνο
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο, αλ θαη θιήζεθε λόκηκα.
Παξνύζα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο ε δεκνηηθή ππάιιεινο θα
Βαζηιηθή Νηθεθνξίδνπ.
Ο Πξόεδξνο δηαπηζησζείζαο ηεο απαξηίαο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ησλ θάησζη ηεζζάξσλ ζεκάησλ:





Πεξί εμεηάζεσο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ απμεκέλσλ θινπώλ θαη δηαξξήμεσλ πνπ έρνπλ
ζεκεησζεί ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα ζην λεζί ηεο Μπθόλνπ
Πεξί λνκνζρεδίνπ αδεηνδόηεζεο ιεηηνπξγίαο/ίδξπζεο casino ζηελ Μύθνλν
Πεξί αλαηξνπήο πξόηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηάζεζε πίζησζεο εθ λένπ
ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε 93/2017 δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
Πεξί έγθξηζεο ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο «Πξνκήζεηαο πιηθώλ δηαγξάκκηζεο
νδνζηξσκάησλ Μπθόλνπ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ
δηαγσληζκνύ πξνϋπνινγηζκνύ 247.256,00€ θαη αθύξσζεο ηεο ππ’ αξηζ. 146/2017
απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.

Μεηά ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθυνα,
Σεν ζςδήηεζε εκηόρ εμεπεζίαρ δηάηαμεο ησλ αλσηέξσ ηεζζάξσλ ζεκάησλ, σο ν Πξόεδξνο
πξόηεηλε.

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 12033/07-12-2017 εηζήγεζε
Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα, ε νπνία έρεη σο θάησζη:
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ΘΔΜΑ: «Διζήγεζε εκηόρ εμεπεζίαρ διάηαξερ για ηο ςπό διαβούλεςζε
νομοζσέδιο για ηεν αδειοδόηεζε και λειηοςπγία επισειπήζευν καδίνο ζηε
Μύκονο».
σεη.: Σν ππό δηαβνύιεπζε λνκνζρέδην.
Με ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη έθπιεμε δηαπηζηώζακε όηη αλαξηήζεθε γηα
δηαβνύιεπζε ην λνκνζρέδην γηα ηελ αδεηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαδίλν
ζην δηαδηθηπαθό ηόπν opengov κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηηο 11.12.2017.
Δλδηαθέξνλ γηαηί πξόθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, πνπ επεξεάδεη
ζεκαληηθά ζε όια ηα επίπεδα ηελ κειινληηθή πξννπηηθή ηνπ λεζηνύ.
Έθπιεμε, γηαηί παξά ηηο δεζκεύζεηο θαη δηαθεξύμεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα
νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ ελεκεξσζήθακε πνηέ -νύηε
πξνθνξηθά, νύηε γξαπηά- γηα ηελ θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία θαη βεβαίσο δελ καο
δεηήζεθε πνηέ λα εθθξάζνπκε ηε δηθή καο γλώκε.
πγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1,
πξνβιέπεηαη πσο «γηα ηε ρνξήγεζε από ηελ ΕΕΕΠ άδεηαο ιεηηνπξγίαο λέαο
επηρείξεζεο θαδίλν απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε πξνθήξπμε ηεο παξαρώξεζεο λέαο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαδίλν από ηελ ΕΕΕΠ, αθνύ εθδνζεί Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε
ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Τνπξηζκνύ θαη
Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε γεωγξαθηθό ζέζε ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαδίλν, εθόζνλ έρεη γίλεη ζρεηηθή ρωξνζέηεζε κε
λόκν».
ην εδάθην β. ηεο πεξίπησζεο Β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21
πξνβιέπεηαη πσο «Με απόθαζε ηεο ΕΕΕΠ ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαδίλν ζηε
Μύθνλν, ζηε γεωγξαθηθό ζέζε πνπ ζα νξηζζεί κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ηωλ
Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Τνπξηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο
θαη Ελέξγεηαο».
Δπηπιένλ ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 3, πξνβιέπεηαη ε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο άδεηαο, ε νπνία αλάινγα ηνλ ηύπν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 10
ή 20 έηε αληίζηνηρα.
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη πξνδήισο, πσο ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα
γηα ηελ αδεηνδόηεζε επηρείξεζεο θαδίλν ζηε Μύθνλν έρνπλ ηα Τπνπξγεία
Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Σνπξηζκνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
θαζώο θαη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.
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Δίλαη επίζεο μεθάζαξν όηη από ηε κία δελ δεηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε γλώκε ηνπ
νηθείνπ ΟΣΑ, ελώ από ηελ άιιε δελ ππάξρνπλ αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα ην λεζί
καο.
Δίλαη πξαγκαηηθά ζνθαξηζηηθό όηη ην επίζεκν θξάηνο λνκνζεηεί κόλν θαη κόλν
κε βάζε ηηο εηζπξαθηηθέο αλάγθεο ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο, αγλνώληαο θάζε
θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, αλαπηπμηαθή παξάκεηξν ζε ηνπηθό επίπεδν.
Δηδηθόηεξα, ην θξάηνο εθκεηαιιεπόκελν ην λεζί καο, σο θνξπθαίν δηεζλή
ηνπξηζηηθό πξννξηζκό ζα εηζπξάηηεη ηίκεκα γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ηέιε
ιεηηνπξγίαο, εηδηθό εηήζην ηέινο γηα ηελ θαηνρή ηεο άδεηαο θαη επηπιένλ ζα ζπκκεηέρεη
ζηα αθαζάξηζηα έζνδα κε ην αζηξνλνκηθό πνζνζηό ηνπ 20% έσο ην πνζό ησλ
100.000.000 επξώ, ελώ όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ην δήκν ζα
εμνκνηώζεη ηελ ΔΚΑΕ κε ηηο επηρεηξήζεηο μελνδνρείσλ πνιπηειείαο.
Δπηπιένλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα παξέρεη δηθαίσκα απνθιεηζηηθόηεηαο
σο πξνο ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ε δηάξθεηά ηεο ζα
ζπλαξηάηαη κε ην ύςνο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ζα θαηαβάιεη ν παξαρσξεζηνύρνο.
Οπζηαζηηθά ε θπβέξλεζε παξαβιέπεη ηηο ζπλερείο πξνεηδνπνηήζεηο καο όηη ην
λεζί έρεη μεπεξάζεη εδώ θαη ρξόληα ηε θέξνπζα ηθαλόηεηά ηνπ ζε επίπεδν
ππνδνκώλ, θαη ρξεηάδεηαη άκεζα ηε ζνβαξή αλαβάζκηζή ηνπο, αιιά θαη ηε
ζηειέρσζε όισλ ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ γηα λα εμππεξεηεί εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
επηζθέπηεο θαη ιεηηνπξγεί κε κία θνξνεηζπξαθηηθή ινγηθή.
Σελ ίδηα ώξα κάιηζηα πνπ καο επηβάινπλ ην ιεζηξηθό ΦΠΑ 24%
παξαβιέπνληαο ηελ θαηνρπξσκέλε από ην ζύληαγκα λεζησηηθόηεηα, επηζπκνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα επηρείξεζε θαδίλν, κε ζθνπό λα εηζπξάμνπλ, αδηαθνξώληαο γηα
ηε κείσζε ησλ ηδίξσλ ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ
θνηλσληθό ηζηό ηεο Μπθόλνπ. Μάιηζηα, εμαηξνύλ ην θαδίλν από ηηο δηαηάμεηο σξαξίσλ
νκνεηδώλ επηρεηξήζεσλ, ελώ γηα ηελ παξάηαζε σξαξίνπ κνπζηθήο πνπ έρνπκε
δεηήζεη επαλεηιεκκέλσο θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο
Μπθόλνπ ζθπξίδνπλ αδηάθνξα.
Κύξηνη ηεο Κπβέξλεζεο,
ηακαηήζηε λα ιεηηνπξγείηε κε ινγηθέο άιισλ επνρώλ θαη ζεβαζηείηε ην
δηθαίσκά καο ζηελ αλάπηπμε κε ζεβαζκό ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ ηζηνξία καο. Δίλαη
βέβαην όηη δελ γλσξίδεηε θαιύηεξα από εκάο νύηε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο καο, νύηε
αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο επαηζζεζίεο καο. Θα ήζαζηαλ πεξηζζόηεξν ρξήζηκνη εάλ
εθπιεξώλαηε ηηο ζηνηρεηώδεηο ππνρξεώζεηο ζαο ζε απηά πνπ, ρξόληα ηώξα ,ζαο
δεηάκε.
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ε θάζε πεξίπησζε κε επζύλε, ζνβαξόηεηα θαη πάλσ απ΄όια κε ζεβαζκό ζηε
γλώκε ησλ ζπκπαηξησηώλ καο πξνηείλσ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εθθξάζεη
ηε γλώκε ηνπ θαη λα πξνβεί ζηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα:
Α. Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο, σο ην αλσηέξσ θείκελν ηεο
εηζήγεζεο.
Β. Σελ δηεμαγσγή ηνπηθνύ δεκνςεθίζκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν.
3463/2006 θαη ην άξζξν 225 ηνπ Ν. 3852/2010.
Γ. ηε ζπκκεηνρή καο ζηε δηαβνύιεπζε
Ο Γήμαπσορ Μςκόνος
Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ

Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ,
θαζώο θαη:
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010
 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξαθήθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ..
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθυνα,
Α.
Σεν ένηονε διαμαπηςπία αλαθνξηθά κε ην ππό δηαβνύιεπζε λνκνζρέδην πνπ
αθνξά ζηελ αδεηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαδίλν, σο ην αλσηέξσ θείκελν ηεο
εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο.
Β.
Σεν διεξαγυγή ηοπικού δεμοτεθίζμαηορ ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν.
3463/2006 θαη ην άξζξν 225 ηνπ Ν. 3852/2010, ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ λνκνζρέδην.
Γ.

Σεν ζπιινγή ππνγξαθώλ δηακαξηπξίαο.

Γ.
Σεν ζςμμεηοσή ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζηε ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε πνπ αθνξά ην σο
άλσ λνκνζρέδην.
Γ.

Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Μπθόλνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο.

5

5

ΑΔΑ: ΩΗ8ΨΩΚΚ-8ΤΒ

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 232/2017.
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΖ
ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ
ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ
ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ
ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ
ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ
ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ
ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ
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Αθξηβέο αληίγξαθν
Μύθνλνο, 07/12/2017
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο
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