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ΘΕΜΑ: «Καίρια ηθτιματα ςτο δεφτερο Δθμοτικό Συμβοφλιο Μυκόνου που 

πραγματοποιικθκε μζςω τθλεδιάςκεψθσ» 

Επιςτολι διαμαρτυρίασ προσ τα ςυναρμόδια Υπουργεία για τθν  παραχϊρθςθ 

απλισ χριςθσ τθσ παραλίασ τθσ Φτελιάσ.  

Υπογραφι Προγραμματικισ Σφμβαςθσ με τθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου, του 

Διμου Μυκόνου και του Πολυδφναμου Κζντρου Κοινωνικισ Παρζμβαςθσ Νομοφ 

Κυκλάδων, για τθν ενίςχυςθ τθσ δομισ «Βοικεια ςτο ςπίτι». 

Παραχϊρθςθ Μφλου του Διμου Μυκόνου για τθ φιλοξενία αρχαιολογικισ ζκκεςθσ 

και τθ διαμόρφωςι του ςε επιςκζψιμο.  

 

Με τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και για δεφτερθ ςυνεχόμενθ φορά μζςω 

τθλεδιάςκεψθσ πραγματοποιικθκε  θ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

Κατόπιν ειςιγθςθσ του Δθμάρχου και με αφορμι τθν ζκδοςθ τθσ από 15-05-2020 

ΚΥΑ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ τθσ παραλίασ Φτελιάσ αποφαςίςτθκε 

ομόφωνα να ςταλεί επιςτολι διαμαρτυρίασ προσ τουσ ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ 

Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ, με κφριο αίτθμα τθ 

διαφφλαξθ του φυςικοφ κάλλουσ και τθν προςταςία του κθρυγμζνου 

αρχαιολογικοφ χϊρου ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.  Επιπλζον, αποφαςίςτθκε θ 

ςυγκεκριμζνθ  επιςτολι να ςταλεί ςτθν αρμόδια Υπουργό Πολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ με κοινοποίθςθ προσ τθν Κτθματικι Υπθρεςία Κυκλάδων και τουσ 

Βουλευτζσ των Κυκλάδων.  

Επιςημαίνεται ότι ομόφωνη αντίθεςη του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρχε και το 

2017, έπειτα από την έγκριςη από τη Δ/νςη Αρχαιοτήτων με την υπογραφή 

μάλιςτα τησ τότε  υπουργού Πολιτιςμού προσ την Περιφερειακή Δ/νςη 

 

 

 

         

 

         



Δημόςιασ Περιουςίασ να προχωρήςει ςτην παραχώρηςη τησ απλήσ χρήςησ τησ 

παραλίασ. 

Αναφορικά με τθν Προγραμματικι Σφμβαςθ με τθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου, του 

Διμου Μυκόνου και του Πολυδφναμου Κζντρου Κοινωνικισ Παρζμβαςθσ Νομοφ 

Κυκλάδων, με ςκοπό τθ ςυνζχιςθ και ενίςχυςθ τθσ δομισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 

«Βοικεια ςτο ςπίτι», εγκρίκθκε ομόφωνα να προχωριςουν οι διαδικαςίεσ 

υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφψει το χρονικό διάςτθμα από 

01/01/2020 ζωσ και 31/12/2020. Η υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα εξαςφαλίςει τθν 

ανανζωςθ των ςυμβάςεων των εργαηομζνων τθσ δομισ, κακϊσ επίςθσ τουσ 

ςχετικοφσ πόρουσ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ.  

Επιπλζον, το Δθμοτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα να αποδεχκεί το αίτθμα τθσ 

Εφορείασ Αρχαιοτιτων Κυκλάδων, για δεκαετι παραχϊρθςθ χριςθσ ενόσ 

Ανεμόμυλου, το οποίο αφορά ςτθ διαμόρφωςθ του τελευταίου προσ τθ κάλαςςα 

Μφλου ςε επιςκζψιμο μνθμείο, τθ φιλοξενία αρχαιολογικϊν εκκζςεων για τθ 

μεςαιωνικι και νεότερθ ιςτορία του νθςιοφ και τθν πλιρθ λειτουργία του ωσ 

Ανεμόμυλου. Με το τρόπο αυτό κα αναβακμιςτεί θ ευρφτερθ περιοχι που αποτελεί 

ςθμαντικό πολιτιςτικό πυρινα και πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν, τόςο των μόνιμων 

κατοίκων του νθςιοφ, όςο και των τουριςτϊν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. 

Σε ςχετικι του διλωςθ ο Διμαρχοσ Μυκόνου κ. Κωνςταντίνοσ Κουκάσ, τόνιςε:  

«Στθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ για άλλθ μια φορά εκφράςαμε τθν αντίκεςι μασ ςτθν 

εκμίςκωςθ τθσ παραλίασ τθσ Φτελιάσ που για δεφτερθ φορά ςε τρία χρόνια το 

κεντρικό κράτοσ προςπακεί να επιβάλει. Επιτζλουσ κάποιοι πρζπει να 

ςυνειδθτοποιιςουν ότι δεν είμαςτε διατεκειμζνοι να δεχκοφμε τθν αλόγιςτθ 

ανάπτυξθ χωρίσ κανζνα ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και το μοναδικό μυκονιάτικο 

τοπίο. Η Πολιτεία κα πρζπει να επιδείξει μεγαλφτερο ςεβαςμό ςτθ βοφλθςθ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν και να αντιλθφκεί ότι ςε όλα υπάρχουν όρια. Από τθν πλευρά 

μασ κα εξαντλιςουμε όλα τα περικϊρια, ςτα πλαίςια του νόμου, για να 

προςτατεφςουμε τθν παραλία τθσ Φτελιάσ». 
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