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ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ

Ένα πάγιο αίτημα των Μυκονιατών και συγκεκριμένα των Ανωμεριτών γίνεται πλέον πράξη

Το νέο υπερσύγχρονο σχολικό κτιριακό συγκρότημα θα είναι έτοιμο εντός του 2019
και θα παραδοθεί προς χρήση από την επόμενη σχολική περίοδο (2019-2020).
Πρόκειται για σημαντική δωρεά της μυκονιάτικης οικογένειας Δακτυλίδη, σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ι.Μ. Παναγίας Τούρλιανης, που παραχωρήθηκε από την
Ι.Μ. Σύρου & Μυκόνου στο Δήμο Μυκόνου για τον σκοπό αυτό.
Οι ρυθμοί ολοκλήρωσης του έργου σαφώς και δε συγκρίνονται με τους χρόνους που
απαιτούνται μέσω των γραφειοκρατικών διαδικασιών του δημοσίου, δεδομένου ότι
η υλοποίηση γίνεται με δωρεά ιδιώτη όπως προαναφέρθηκε.
Τόσο η Δημοτική Αρχή Μυκόνου όσο και ολόκληρη η τοπική κοινωνία του νησιού,
προσπαθούν από κοινού να συνδράμουν στην υλοποίηση σημαντικών έργων
υποδομών, προκειμένου να καλυφτεί το τεράστιο κενό του Κεντρικού Κράτους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 152/2018 ΟΜΟΦΩΝΗ
απόφασή του εκκίνησε τη διαδικασία έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για
τον καθορισμό χώρου επιπλέον εγκαταστάσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο.
Τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα Κάλυψης και Δόμησης επί του οικοπέδου θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή καταλυμάτων που θα στεγάσουν το διδακτικό
προσωπικό – καθοριστική παράμετρος για την εύρυθμη λειτουργία του Γυμνασίου –
καθώς και για μελλοντικές ανάγκες, που τυχόν θα προκύψουν στο υπό σύσταση
Γυμνάσιο Άνω Μεράς Μυκόνου.

Ιδίως δε στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, οι οποίοι
και αποτελούν τη σημαντικότερη επένδυση για το παρόν και το μέλλον του νησιού,
καθώς ως επί το πλείστον αφορούν στη νέα γενιά Μυκονιατών.
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς με αφορμή την σημαντική πρόοδο
των εργασιών για την κατασκευή του νέου Δημόσιου Γυμνασίου Άνω Μεράς
δήλωσε:

«Το νέο Δημόσιο Γυμνάσιο Άνω Μεράς είναι ένα έργο που στηρίζεται στην ιδιωτική
πρωτοβουλία
και
τη
διάθεση
προσφοράς
στον
τόπο
μας.
Για αυτό και γίνεται με ιδιαίτερο μεράκι και εκτελείται με ταχύτατους ρυθμούς!
Νιώθω την ανάγκη λοιπόν, για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τόσο την τοπική
μας εκκλησία και τον Μητροπολίτη Σύρου & Μυκόνου κ. Δωρόθεο Β΄ για την
ευγενική παραχώρηση του οικοπέδου όσο και τον μέγα ευεργέτη της Μυκόνου και
δωρητή του εν λόγω έργου, την οικογένεια Δακτυλίδη και συγκεκριμένα
τους: Γεώργιο Δακτυλίδη, Ελευθερία συζ. Γ. Δακτυλίδη, Παναγιώτη Δακτυλίδη,
Μάρκο Δακτυλίδη, Ευάγγελο Δακτυλίδη και Μάριο Δακτυλίδη.

Εμείς ως Δημοτική Αρχή Μυκόνου θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς το έργο
μας, παραμένοντας αρωγοί σε αντίστοιχες προσπάθειες, ιδίως δε όταν αφορούν
στην εκπαίδευση των παιδιών μας, ακολουθώντας πιστά τη ρήση του Αδαμάντιου
Κοραή που αναφέρει ότι “Πολιτεία που δεν έχει σα βάση της την παιδεία, είναι
οικοδομή πάνω στην άμμο”!»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

