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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 23/19-06-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2020         
 

 

   

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 15/06/2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 

75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα 

επτά (7) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος            

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αναπλ.μέλος  

 

Απόντες: 

     (ουδείς)  

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 

της Ο.Ε. : 

 

1. Την υπ’ αριθ. 6453/11-06-2020 εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

 

 
ΘΕΜΑ :  «Εισήγηση για την λήψη απόφασης ασκήσεως ενδίκων μέσων ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση του ΠΔ που εγκρίνει το Ειδικό Χωρικό 
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων στη θέση Καραπέτης της νήσου 
Μυκόνο ».  
 
 Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 128/2019 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 78Δ1ΩΚΚ-Σ3Κ). 
 

 Έχει σταλεί προς υπογραφή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το προεδρικό διάταγμα 

για την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί άσκησης ή μη ένδικων 

μέσων. 
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Επενδύσεων στην θέση Καραπέτης της νήσου Μυκόνου.  Με την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ 

το προεδρικό διάταγμα προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Ο Δήμος Μυκόνου δικαιολογεί κατ’ εξοχήν έννομο συμφέρον για την άσκηση 

ενδίκων μέσων (αίτηση ακύρωσης, ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του ΣτΕ και σε συνέχεια της 

προηγούμενης αρνητικής γνωμοδότησής του για την επένδυση στην περιοχή του Καραπέτη. 

 Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να προσβληθεί το ΠΔ είναι ενδεικτικά οι 

κάτωθι:   

 1) Ανακύπτει ζήτημα αντιθέσεως των εξουσιοδοτικών διατάξεων που στήριξαν την 

έκδοση του επίμαχου προεδρικού διατάγματος, ήτοι του άρθρου 12 παρ.4 ν.3986/2011, του 

άρθρου 24 ν.3894/2010 και του άρθρου 8 παρ.4 περ.β΄ και παρ.5 ν.4447/2016 προς το άρθρο 

24 παρ.2 Συντ. δεδομένου ότι οι εν λόγω νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν με το ΕΣΧΑΣΕ 

(και με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, στην γενικότερη κατηγορία των οποίων ανήκει το 

ΕΣΧΑΣΕ) να τροποποιούνται εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, και κυρίως 

ΖΟΕ (που είναι το κρίσιμο στην υπό έρευνα περίπτωση), εφόσον η τροποποίηση καθίσταται 

αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση των 

δημοσίων ή ιδιωτικών ακινήτων, ιδίως στις περιπτώσεις που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και 

κατευθύνσεις είναι ασαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα χωροταξικά και πολεοδομικά 

σχέδια.  

 Τούτο διότι, ως έχει κριθεί με την ΟλΣτΕ 1705/2017 τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και 

τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ως εντασσόμενα στην κατηγορία του ρυθμιστικού χωρικού 

σχεδιασμού, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου και 

υποκείμενου στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων 

Εθνικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, και να συμμορφώνονται προς τυχόν 

ειδικότερες, αμέσου εφαρμογής, ρυθμίσεις των εν λόγω Πλαισίων. Η υποχρέωση αυτή 

εναρμονίσεως με τις κατευθύνσεις των εν λόγω Πλαισίων και συμμορφώσεως με τυχόν 

ειδικότερες ρυθμίσεις αυτών ισχύει και για τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ, εφόσον και τα 

σχέδια αυτά υπάγονται στην έννοια των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, κατά το άρθρο 8 παρ. 

11 του ν.4269/2014 δηλαδή υπάγονται, όπως και τα λοιπά Ειδικά Χωρικά Σχέδια, στην 

κατηγορία του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται προς 

τον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό.  

 

 Συνεπώς, στο μέτρο που οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του κρίσιμου προεδρικού 

διατάγματος (άρθρο 24 ν.3894/2010, 12 παρ.4 ν.3986/2011 και 8 παρ.4 ν.4447/2016), 

επιτρέπουν την τροποποίηση της υφιστάμενης ΖΟΕ που ισχύει στη νήσο Μύκονο (π.δ. 

7.3.2005) και από την οποία πράγματι το υπόψη προεδρικό διάταγμα αποκλίνει σε πλήθος 

ρυθμίσεών του, οι διατάξεις των άρθρων 24 ν.3894/2010, 12 παρ.4 ν.3986/2011 και 8 παρ.4 

ν.4447/2016 παρίστανται αντίθετες προς το άρθρο 24 παρ.2 Συντ. Τούτο διότι επιτρέπουν 

την ανατροπή του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που προβλέπει η 

εγκεκριμένη από το έτος 2005 ΖΟΕ της νήσου Μυκόνου και η οποία εξ ορισμού αποσκοπεί 
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στον άμεσο έλεγχο των χρήσεων γης σε περιαστικές εκτός σχεδίου περιοχές με στόχο 

αφ’ενός μεν την πρόληψη της περαιτέρω επιδεινώσεως του περιβάλλοντος και αφ’ετέρου 

την παρεμπόδιση δημιουργίας δεδομένων και πραγματικών καταστάσεων που θα είχαν ως 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο μελλοντικός σχεδιασμός της περιοχής.  

 

 2) Με επιμέρους ρυθμίσεις του υπόψη π.δ. επέρχεται απόκλιση από την 

υφιστάμενη ΖΟΕ της νήσου Μυκόνου που εγκρίθηκε με το π.δ. της 7.3.2005.  

Πρόκειται για τις ρυθμίσεις που αφορούν την ζώνη Α και αφορούν τον αριθμό των 

επιτρεπόμενων κλινών, την αφετηρία μέτρησης των υψών από το φυσικό έδαφος, την 

κάλυψη του ορόφου ως 70%, την κάλυψη του ισογείου και την απαγόρευση υπόγειων 

υδατοδεξαμενών σε διώροφα που έχουν επίδραση στην συνολική μορφολογία του εδάφους. 

Οι επιχειρούμενες αποκλίσεις του προεδρικού διατάγματος από την εγκριθείσα ΖΟΕ 

αφ’ενός μεν στηρίζονται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις που προαναφέρθηκαν οι οποίες είναι 

ανίσχυρες ως αντίθετες στο άρθρο 24 παρ.2 Συντ., αφού επιτρέπουν στο ΕΣΧΑΣΕ να 

τροποποιεί την εγκριθείσα ΖΟΕ, αφ’ετέρου αυτές καθ’εαυτές δεν αιτιολογούνται επαρκώς 

ως αναγκαίες για την υπόψη τουριστική επένδυση εν σχέσει με την υποβάθμιση του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επάγονται.  

 

 3) Ανακύπτει ένα περαιτέρω ζήτημα σε σχέση με το επιτρεπτό της εκδόσεως του 

υπόψη προεδρικού διατάγματος, ενόψει του ότι έχει ακυρωθεί με την με αρ.3632/2015 

απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, η με αριθμό 67659/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3155) απόφαση της 

Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 3155), με τίτλο «Έγκριση τροποποίησης 

Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». Συνεπώς, εν 

προκειμένω δεν υπάρχει Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό λόγω της δικαστικής ακυρώσεως τούτου με απόφαση της 

Ολομέλειας του ΣτΕ του 2015. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να ανακύπτει πρώτον το ζήτημα 

του μη επιτρεπτού εκδόσεως του υπόψη προεδρικού διατάγματος, αφού δεν υπάρχει ακόμη 

νεότερο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό προς το οποίο τούτο θα έπρεπε να συμμορφώνεται, το οποίο Ειδικό Πλαίσιο θα 

έπρεπε να έχει εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (ενόψει της συνταγματικής επιταγής 

για χωροταξικό σχεδιασμό και ενόψει του ότι η απόφαση του ΣτΕ δημοσιεύθηκε το 2015), 

και δεύτερον της επιτακτικότερης ανάγκης ακριβώς να εναρμονίζεται σε μία τέτοια 

περίπτωση το ΕΣΧΑΣΕ με τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα 

Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα κατωτέρου 

ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού πλαίσια, εν προκειμένω δηλαδή προς την κρίσιμη ΖΟΕ 

της νήσου Μυκόνου. Συναφώς, παρίσταται και για το λόγω αυτό ανεπίτρεπτη η απόκλιση 

του υπόψη προεδρικού διατάγματος από τις ρυθμίσεις της εγκεκριμένης ΖΟΕ της νήσου 

Μυκόνου, προς την οποία αντιθέτως έπρεπε να στοιχεί και να συμμορφώνεται, ελλείψει 

ακριβώς νεότερου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, οι κατευθύνσεις του 

οποίου θα ήταν δεσμευτικές για το εγκρινόμενο ΕΣΧΑΣΕ. 
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 4) Ανακύπτει ζήτημα αντιθέσεως του υπόψη προεδρικού διατάγματος, ως συνόλου 

αλλά και βάσει των επιμέρους ρυθμίσεων που ήδη εκτέθηκαν προς τα άρθρα 24, 79 παρ.8 

και 106 παρ.1 Συντ. Τούτο διότι, βάσει της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ τα ευαίσθητα 

οικοσυστήματα όπως είναι τα μικρά νησιά χαρακτηρίζονται από λιτή συμμετρία τοπίου, 

καθώς και από στενή αλληλεξάρτηση ανθρωπογενών συστημάτων και φυσικού 

περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε εξωγενείς επεμβάσεις (ΣτΕ 2805/1997). 

Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη, οικιστική, τουριστική αλλά και εν γένει οικονομική των 

μικρών νησιών πρέπει να συνδέεται με την διατήρηση του χαρακτήρα τους, ιδίως 

ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και να μην παραβιάζεται η φέρουσα 

ικανότητά τους ως παραδοσιακών ανθρωπογενών συστημάτων και ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων (ΣτΕ 413/2005). Η συλλήβδην συνεπώς πρόβλεψη του υπόψη 

προεδρικού διατάγματος για μία τουριστική επένδυση τέτοιας εκτάσεως και έντασης, σε 

περιοχή που υπάρχουν προστατευόμενα ενάλια είδη, γειτνιάζουσες περιοχές 

προστατευτέες, καθώς επίσης και σε μία νήσο που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη 

οικιστική και τουριστική ανάπτυξη επειδή ακριβώς αποτελεί εδώ και δεκαετίες πόλο 

έλξης παγκοσμίως, επιβαρύνουν υπέρμετρα την φέρουσα ικανότητα του νησιού, 

καθιστώντας το υπόψη προεδρικό διάταγμα αντίθετο στις διατάξεις των άρθρων 24, 79 

παρ.8 και 106 παρ.1 Συντ. Τούτη η αντίθεση καθίσταται οξύτερη συνεπεία των αποκλίσεων 

που το προεδρικό διάταγμα εισάγει στην εγκεκριμένη ΖΟΕ της νήσου Μυκόνου, 

ανατρέποντας με ανορθολογικό και επιβαρυντικό -μακροπρόθεσμα για το φυσικό και 

ανθρωπογενές- περιβάλλον της περιοχής τρόπο τον χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού, 

υποβαθμίζοντας την ζωή των κατοίκων του.  

 

 5) Ερευνητέο το εάν οι παρατηρήσεις του ΠΕ ΣΤΕ 87/2020 που προηγήθηκε της 

υπογραφής του υπόψη προεδρικού διατάγματος υπό στοιχεία 31 και 32 έχουν ενσωματωθεί 

σε αυτό, δοθέντος ότι, παρίστανται ιδιαιτέρως κρίσιμες. Τούτο διότι, η μεν 31 παρατήρηση 

ανάγεται στις επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε ευαίσθητες περιοχές προστασίας ή σε περιοχές 

που γειτνιάζουν με αυτές, η δε παρατήρηση 32 αφορά στην προστασία της Ζώνης Β΄ και 

στην διαφύλαξη των αξιόλογων παραλιών και ακτών κολύμβησης, ήτοι αμφότερες οι 

παρατηρήσεις δεν είναι νομοτεχνικές, αλλά ανάγονται στον πυρήνα προστασίας του 

άρθρου 24 Συντ. 

 

Επειδή η  αίτηση ακυρώσεως προς το ΣτΕ αναμένεται να προσδιοριστεί σε τακτική 

δικάσιμο σε περίπου 1 χρόνο από την άσκησή της εισηγούμαι συγχρόνως με την άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης και την άσκηση  ασφαλιστικών μέτρων προς το ΣτΕ. Η άσκηση 

ασφαλιστικών μέτρων προς το ΣτΕ ώστε να ανασταλεί η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης.  

   

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου 
 
 

 
Κωνσταντίνος  Π. Κουκάς  
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2. Την υπ’ αριθ. 7216/19-06-2020 εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου Μυκόνου κας 

Μάρθας Φρούντζου, η οποία έχει ως εξής: 

 

 
Προς Οικονομική Επιτροπή  
 
 
Εισήγηση  
 
Σχετικό : υπόμνηση για την άσκηση ενδίκων μέσων , με αίτημα την ακύρωση του προεδρικού διατάγματος  περί 
εγκρίσεως του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων στην θέση Καραπέτης 
της νήσου Μυκόνου.   
 
 
 
 
Με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Δήμος Μυκόνου δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την άσκηση ενδίκων μέσων 
(αίτηση ακύρωσης, ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του ΣτΕ και σε συνέχεια της προηγούμενης αρνητικής 
γνωμοδότησής του για την επένδυση στην περιοχή του Καραπέτη (απόφαση 128/2019 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 
78Δ1ΩΚΚ-Σ3Κ). 
 
 Για την εν λόγω υπόθεση τίθενται τα κάτωθι ζητήματα:  
               1) Ανακύπτει ζήτημα αντιθέσεως των εξουσιοδοτικών διατάξεων που στήριξαν την έκδοση του 
επίμαχου προεδρικού διατάγματος, ήτοι του άρθρου 12 παρ.4 ν.3986/2011, του άρθρου 24 ν.3894/2010 και 
του άρθρου 8 παρ.4 περ.β΄ και παρ.5 ν.4447/2016 προς το άρθρο 24 παρ.2 Συντ. δεδομένου ότι οι εν λόγω 
νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν με το ΕΣΧΑΣΕ (και με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, στην γενικότερη κατηγορία 
των οποίων ανήκει το ΕΣΧΑΣΕ) να τροποποιούνται εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, και κυρίως 
ΖΟΕ (που είναι το κρίσιμο στην υπό έρευνα περίπτωση), εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ή ιδιωτικών ακινήτων, ιδίως στις 
περιπτώσεις που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και κατευθύνσεις είναι ασαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα 
χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. 
               2) Με επιμέρους ρυθμίσεις του υπόψη π.δ. επέρχεται απόκλιση από την υφιστάμενη ΖΟΕ της νήσου 
Μυκόνου που εγκρίθηκε με το π.δ. της 7.3.2005. 
Πρόκειται για τις ρυθμίσεις που αφορούν την ζώνη Α και αφορούν τον αριθμό των επιτρεπόμενων κλινών, την 
αφετηρία μέτρησης των υψών από το φυσικό έδαφος, την κάλυψη του ορόφου ως 70%, την κάλυψη του 
ισογείου και την απαγόρευση υπόγειων υδατοδεξαμενών σε διώροφα που έχουν επίδραση στην συνολική 
μορφολογία του εδάφους. Οι επιχειρούμενες αποκλίσεις του προεδρικού διατάγματος από την εγκριθείσα ΖΟΕ 
αφ’ενός μεν στηρίζονται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις που προαναφέρθηκαν οι οποίες είναι ανίσχυρες ως 
αντίθετες στο άρθρο 24 παρ.2 Συντ., αφού επιτρέπουν στο ΕΣΧΑΣΕ να τροποποιεί την εγκριθείσα ΖΟΕ, 
αφ’ετέρου αυτές καθ’εαυτές δεν αιτιολογούνται επαρκώς ως αναγκαίες για την υπόψη τουριστική επένδυση εν 
σχέσει με την υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επάγονται. 
  
               3) Ανακύπτει ένα περαιτέρω ζήτημα σε σχέση με το επιτρεπτό της εκδόσεως του υπόψη προεδρικού 
διατάγματος, ενόψει του ότι έχει ακυρωθεί με την με αρ.3632/2015 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, η με 
αριθμό 67659/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3155) απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 3155), με τίτλο «Έγκριση τροποποίησης 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». Συνεπώς, εν προκειμένω δεν υπάρχει Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό λόγω της δικαστικής ακυρώσεως τούτου με 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2015.  
               4) Ανακύπτει ζήτημα αντιθέσεως του υπόψη προεδρικού διατάγματος, ως συνόλου αλλά και βάσει 
των επιμέρους ρυθμίσεων που ήδη εκτέθηκαν προς τα άρθρα 24, 79 παρ.8 και 106 παρ.1 Συντ.  
         
Μετά ταύτα και της εκπεφρασμένης αντίθεσης και βούλησης του Δήμου με την προγενέστερη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου , εισηγούμαι ότι ευρίσκει έρεισμα η αίτηση για την ακύρωση του εν  λόγω ΠΔ , πλην 
όμως λόγω του βεβαρημένου προγράμματος μου και της συσσώρευσης  των εκκρεμών δικών , τις οποίες 
χειρίζομαι αποκλειστικά ,  σε συνδυασμό με το ότι ο προσήκον χειρισμός της εν  λόγω ενδίκου διαφοράς 
προυποθέτει εξειδικευμένη γνώση στο πολεοδομικό δίκαιο και ανάλογη εμπειρία σε αυτό  , εισηγούμαι να 
ανατεθεί η άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως σε δικηγόρο με εξειδίκευση και ανάλογη εμπειρία στο  αντικείμενο 
, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του κώδικα δικηγόρων . 
 
 
Μύκονος 18/06/2020  
Η Δικηγόρος του Δήμου  
 
Μάρθα Φρούντζου  
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019) 

2. Τις διατάξεις του του ν.3463/2006  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.  Εγκρίνει την άσκηση παντός ένδικου βοηθήματος και ένδικου μέσου (αίτηση 

ακυρώσεως, ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής) ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση του 

ΠΔ που εγκρίνει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων 

στη θέση Καραπέτης της νήσου Μυκόνο ».  

 

 

Β.   Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2020. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

        

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος 22/06/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


