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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» 

 

Mε μία απόφαση σταθμό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

δικαίωσε τις πολύχρονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να 

εξαντλήσει όλα τα μέσα, ώστε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα 

υποστελέχωσης της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου.  

Συγκεκριμένα ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου – κατόπιν σχετικής διοικητικής προσφυγής του Δήμου Μυκόνου-  

ακύρωσε την υπ’ αρ. 142/28.04.2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης, που αρνήθηκε να συνδράμει διοικητικά 

την υπηρεσία δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Μυκόνου, επικαλούμενο 

φόρτο εργασίας και έλλειψη προσωπικού. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μυκόνου αξιοποιώντας το Ν. 

3852/2010 (Καλλικράτης)  και με απώτερο στόχο να δοθεί μία ουσιαστική 

λύση στα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το έλλειμμα 

προσωπικού της Πολεοδομίας  είχε υποβάλει αίτημα διοικητικής 

υποστήριξης στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. 
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Είχαν προηγηθεί συνεχείς ενημερώσεις και αιτήματα του Δήμου  

προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, 

για να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα αιχμής του Δήμου μας. 

 Ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε: «Με 

σοβαρότητα και επιμονή αξιοποιούμε  όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε 

στη διάθεσή μας, για να επιλύσουμε υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα 

του Δήμου. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου που θα δώσει πραγματική ανάσα στην Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που 

δικαιώνει την πολιτική υπεύθυνης διεκδίκησης με μοναδικό, πάντα,  στόχο 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.» 

Σημειώνεται, ότι μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης είχαν 

προσφύγει κατά της απόφασης του Δήμου Μυκόνου να προσβάλει την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης και ο 

Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου απέρριψε ως 

απαράδεκτη την προσφυγή αυτή με το αιτιολογικό, ότι οι συγκεκριμένοι 

δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Μυκόνου «δεν 

λειτούργησαν, ως όφειλαν, στα πλαίσια της προάσπισης των 

συμφερόντων του Δήμου, των δημοτών και της εν γένει ευρύτερης 

τοπικής κοινωνίας». 

         

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


