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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
   ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                   Μφκονοσ, 07-05-2020                                                                                                                                                                                                        

      ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                               
 

 
 

Θζμα:  «Σημαντικζσ αποφάςεισ του πρώτου Δημοτικοφ Συμβουλίου Μυκόνου 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάςκεψη». 
 
Παράταςη των οικοδομικών εργαςιών μζχρι την 1η Ιουλίου,  10ετησ μίςθωςη των 

δημοτικών ακινήτων Ρήνειασ ςτον Κτηνοτροφικό υνεταιριςμό, αναβάθμιςη τησ 

οδοποιίασ.    

 

Με τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και ςυγκεκριμζνα μζςω 

τθλεδιάςκεψθσ πραγματοποιικθκε ςιμερα  θ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου. το πλαίςιο αυτό αποφαςίςτθκε ομόφωνα θ παράταςθ οικοδομικϊν 

εργαςιϊν και εργαςιϊν βαρζασ όχλθςθσ μζχρι τθν 1θ Ιουλίου για να μπορζςουν να 

ολοκλθρωκοφν εργαςίεσ, που ζχουν διακοπεί τον τελευταίο μινα ςτο πλαίςιο των 

μζτρων τθσ Πολιτείασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ. 

Επίςθσ, ομόφωνα αποφαςίςτθκε θ δεκαετισ μίςκωςθ των δθμοτικϊν 

ακινιτων τθσ νιςου Ρινειασ ςτον ομϊνυμο Κτθνοτροφικό ςυνεταιριςμό, ωσ μια 

ζμπρακτθ ςτιριξθ τθσ τοπικισ κτθνοτροφίασ.  

Επιπλζον, εγκρίκθκε ομόφωνα  θ πρϊτθ υποχρεωτικι Αναμόρφωςθ 

Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 και θ καταβολι τθσ ετιςιασ ςυμμετοχισ του Διμου 

Μυκόνου ςτο Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Τγιϊν Πόλεων - Προαγωγισ Τγείασ του 

Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ. το πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν αναβάκμιςθ 

των υποδομϊν ζγινε αποδεκτι κατά πλειοψθφία θ ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ 

Τπθρεςίασ για το ζργο «υντθριςεισ και αποκαταςτάςεισ δρόμων Διμου 

Μυκόνου».  

χετικά με το αίτθμα για χοριγθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ ςε 

διάφορεσ περιοχζσ ςτθ Μφκονο αποφαςίςτθκε ομοφϊνωσ θ απόρριψι του μζχρι 

να ολοκλθρωκεί από τον ΟΣΕ θ αποκατάςταςθ των υφιςτάμενων κακοτεχνιϊν.  
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ε ςχετικι του διλωςθ ο Διμαρχοσ Μυκόνου Κωνςταντίνοσ Κουκάσ 

τόνιςε: 

«ε μια ιδιαίτερα δφςκολθ ςυγκυρία πραγματοποιιςαμε για πρϊτθ 

φορά μζςω τθλεδιάςκεψθσ μια εξαιρετικά παραγωγικι ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου. Θζλω να εκφράςω τθν ικανοποίθςι μου ειδικά για τισ δφο ομόφωνεσ 

αποφάςεισ για τθν παράταςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν μζχρι τθν 1θ Ιουλίου, 

κακϊσ και τθν ικανοποίθςθ ενόσ διαχρονικοφ αιτιματοσ των αγροτϊν και 

κτθνοτρόφων του νθςιοφ μασ. Με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν ανάγκθ τθσ 

επανεκκίνθςθσ τθσ τοπικισ μασ οικονομίασ εργαηόμαςτε με ςοβαρότθτα και 

ςυςτθματικότθτα για να αντιμετωπίςουμε τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ. Είμαι βζβαιοσ ότι όλοι μαηί κα τα καταφζρουμε». 
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