
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
από το πρακτικό της  17/13-08-2019 τακτικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 
 
 
ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 124/2019                     
 
 

 
 
Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv  13η του μηνός Αυγούστου του 

έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30΄ μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 09/08/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Γεωργίου Ρουσουνέλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του και σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010, λόγω του κατεπείγοντος και για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκατέσσερα (14) μέλη, ως κάτωθι:  
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:         
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος  Π.Κουκάς 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρουσουνέλος 
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 
 

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
2. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
5. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
7. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
8. ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 

9. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΕΠΟΜ» 

10. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ  
 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

11. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
12. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (αποχώρησε στη διάρκεια του 1ου θέματος) 
14. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί ενημέρωσης, συζήτησης 
και λήψης απόφασης για την ασφάλεια και 
αστυνόμευση στη νήσο Μύκονο» 

 

ΑΔΑ: 9Υ5ΚΩΚΚ-4Ω5



 

2 

 

2  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 
1. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (δικαιολ.απών) 
2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (δικαιολ.απών) 
3. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικαιολ.απών) 
4. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικαιολ.απών)  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 
5. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (δικαιολ.απών) 
6. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (δικαιολ.απών) 
7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικαιολ.απών) 
8. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικαιολ.απών) 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΕΠΟΜ» 

9. ΞΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικαιολαπών) 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

10. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικαιολ.απών)  
11. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (δικαιολ.απών) 
12. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ.απών) 
13. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (δικαιολ.απών)  

 
 
Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά ενώ δεν προσήλθε ο 

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μυκονίων αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
  
 Παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση πολίτες και κάτοικοι του νησιού, 
εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι 
επικεφαλής από τα ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας που βρίσκονται προσωρινά στο νησί 
καθώς και ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης των δημοτικών κτιρίων Μυκόνου. 
 
 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνοντας την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της μονοθεματικής 
συνεδρίασης και ανέγνωσε την υπ’ αριθ.πρωτ. 7945/13-08-2019 επιστολή της Βουλευτή 
Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κας Αικατερίνης Μονογυιού, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Μονογυιού Αικατερίνη 

Βουλευτής Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας   Αθήνα, 13/08/2019 
 
 
        
 
        Προς 
        Δήμαρχο Μυκόνου 
        Κο Κουκά Κωνσταντίνο 
 
        
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
 Λόγω του ότι βρίσκομαι αυτές τις ημέρες εκτός Κυκλάδων σε ακριτικό νησί των  Δωδεκ/σων και 
ενημερώθηκα μόλις χτες στις 12 Αυγούστου για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “ 
Ασφάλεια και Αστυνόμευση στην νήσο Μύκονο” δεν μπορώ να παρίσταμαι. 
 Να γνωρίζετε ότι είμαι αρωγός  στην προσπάθεια σας για την καταπολέμηση  της 
εγκληματικότητας στο νησί μας και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια από τη θέση που κατέχω να 
βοηθήσω σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα σας. 
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 Ήδη  με την παρέμβασή μου στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σαν Βουλευτής Κυκλάδων, έχω στηρίξει τις απόψεις σας για όλα τα 
παραβατικά και εγκληματικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο νησί της Μυκόνου. 
 Ο ίδιος ο  Υπουργός κ. Χρυσοχοϊδης ενέργησε άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του 
προβλήματος από εσάς και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει εμπράκτως τις αποφάσεις 
σας για εξάλειψη της εγκληματικότητας, ώστε να αισθανθούν πλέον οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του 
όμορφου νησιού μας  ασφαλείς. 
 
 
                       Με εκτίμηση 
                Μονογυιού  Αικατερίνη 
       Βουλευτής Κυκλάδων   

 
 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Μυκόνου κ. Κων/νο Κουκά, ο οποίος 
καλωσόρισε τους παριστάμενους της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ και 
των λοιπών παρόντων, ότι παρόλες τις ενέργειες και τις διαμαρτυρίες που έχουμε διαχρονικά 
προβεί είναι γεγονός ότι η Μύκονος δεν έχει την απαιτούμενη αστυνόμευση δεδομένης και της 
τουριστικής αύξησης που παρατηρείται κάθε χρόνο στο νησί και για το λόγο αυτό ζητάμε 
συνεχώς επιπλέον αστυνόμευση, βοηθώντας ωστόσο σαν Δήμος την διαβίωση των 
υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας παρέχοντας τους επιδόματα και δωρεάν διαμονή. 
Ενημέρωσε επίσης τους παριστάμενους ότι φέτος στο νησί της Μυκόνου έχουν μεταβεί ειδικά 
κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας (ΟΠΚΕ, ΟΕΠΤΑ, Ασφάλεια κλπ) τα οποία συνδράμουν το 
έργο του Α.Τ. Μυκόνου. Επίσης, έχει ενισχυθεί το Λιμενικό Σώμα με εξειδικευμένα στελέχη του 
στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών. Όλα τα παραπάνω άτομα που στελεχώνουν τα κλιμάκια 
φιλοξενούνται δωρεάν με πρωτοβουλία και επιμέλεια της Δημοτικής Αρχής.  
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους πολίτες και τους κάτοικους του νησιού, οι 
οποίοι ενημέρωσαν μέσα από ιδίες εμπειρίες τους για τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από παράνομες συμπεριφορές και πράξεις και κατόπιν πήραν το λόγο οι επικεφαλής των 
Δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εξέθεσαν επίσης το πρόβλημα της 
ελλιπούς αστυνόμευσης και ασφάλειας στο νησί της Μυκόνου και έκαναν προτάσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, οι 
οποίοι απάντησαν στα ερωτήματα των πολιτών αλλά και των δημοτικών συμβούλων, 
εστιάζοντας στο γεγονός της τεράστιας υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους και 
αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του Δήμου στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
  
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κων/νος Κουκάς πήρε τον λόγο και συνοψίζοντας τα παραπάνω, 
πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης σχετικά με τα όσα αναφέρθηκαν.   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, 
καθώς και: 

 Τις διατάξεις του ν. 3463/2006  

 Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 

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

 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγραφήκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,  
 
 
Α. Την ανάγκη για μόνιμη κάλυψη όλων των θέσεων που προβλέπονται στα 
οργανογράμματα των Α.Τ. Μυκόνου και Λιμεναρχείου Μυκόνου. 
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Β. Την αναγκαιότητα για άμεση αύξηση της οργανικής δύναμης, με τροποποίηση του 
οργανογράμματος του Α.Τ. Μυκόνου, με εκτίμηση των σημερινών συνθηκών του νησιού και 
την σύσταση Τμήματος Ασφαλείας, Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας. 
 
Γ. Την ανάγκη για κατάρτιση από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) ειδικού 
επιχειρησιακού σχεδίου για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας στο νησί 
της Μυκόνου, 12 μήνες το χρόνο. 
 
Δ. Την ανάγκη για παρουσία Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) 
και Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και σταθερών πεζών περιπολιών ένστολων στον παραδοσιακό οικισμό την τουριστική 
περίοδο. 
 
 
Ε. Τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του 
Δήμου Μυκόνου. 
 
ΣΤ. Την αναγκαιότητα για προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία καμερών ασφαλείας 
στα κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της Μυκόνου, στον παραδοσιακό οικισμό, στην 
πλατεία της Άνω Μεράς  και το σύνολο των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. 
 
Ζ. Την εξέταση της επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας με τη νέα δημοτική 
περίοδο. 
    
 
Η.   Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2019. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ                                                 ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ 

                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                                                                ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                                                                ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
                                                                ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
                                                                ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
                                                                ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
                                                                ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 
                                                                 

 
 
Ακριβές αντίγραφο 

           Μύκονος, 14/08/2019 
               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

           Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

ΑΔΑ: 9Υ5ΚΩΚΚ-4Ω5


		2019-08-20T16:28:41+0300
	Athens




