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ΘΕΜΑ: 
 

Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης για 
την άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Μυκόνου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

   1.Τις διατάξεις : 

i. των άρθρων 6, και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)  

ii. του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 

236/Α). 

iii. των άρθρων 28 και 28Α, του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47Α’/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός 

της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» 

iv. του άρθρου 25 «Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υποστήριξης» του Ν.4483/2017  

v. Την με αριθ. 14192/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

2. Το με Α.Π. 7266/4-8-2017 έγγραφο του Δήμου Μυκόνου με το οποίο αιτείται την έκδοση 

διαπιστωτικής απόφασης παροχής διοικητικής υποστήριξης των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων 

από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης,  σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4483/2017. 

3. Το με Α.Π. 28034/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Το με Α.Π. 53948/6-9-2017 έγγραφό μας. 

5. Το με Α.Π. 23676/21-9-2017 έγγραφο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. 

6. Το με Α.Π. 8458/25-9-2017 έγγραφο του Δήμου Μυκόνου. 



7. Το με Α.Π. 28414/30-10-2017 έγγραφο του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης περί συνολικής 

δαπάνης η οποία προκύπτει από την διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Μυκόνου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

α) Διαπιστώνουμε την αδυναμία άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης 

του Δήμου Μυκόνου λόγω έλλειψης προσωπικού. 

β) Αποφασίζουμε την παροχή διοικητικής υποστήριξης από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μυκόνου των κάτωθι 

αρμοδιοτήτων: 

• Παραλαβή, έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση 

έγκρισης και άδειας δόμησης, έλεγχος του συνόλου των υποβαλλόμενων μελετών 

(τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, 

θερμομόνωση, πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) και των φορολογικών 

στοιχείων, έκδοση των εγκρίσεων και αδειών δόμησης. 

• Έλεγχος των αρχιτεκτονικών, στατικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών 

μελετών, των μελετών θερμομόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών 

φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών ή αδειών 

δόμησης βιομηχανικών κτιρίων κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.  

• Αναθεώρηση και ενημέρωση των οικοδομικών αδειών, έγκριση εργασιών μικρής 

κλίμακας και τήρηση όλων των απαιτούμενων σχετικών στατιστικών στοιχείων και 

αρχείων των οικοδομικών αδειών. 

• Έλεγχος των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων 

σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών. 

• Έλεγχος της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και χαρακτηρισμός αυτών σύμφωνα 

με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. 

• Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, να 

προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά την 

κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και σύνταξη χρηματικών καταλόγων. 

• Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό 

και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. 

• Εισήγηση αφαίρεσης άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΙΚΑ. 

• Θεώρηση οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας. 

  Οι φάκελοι των εκκρεμών υποθέσεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μυκόνου 

θα αποστέλλονται με διαβιβαστικό έγγραφο από το Δήμο Μυκόνου στο Δήμο Σύρου – 

Ερμούπολης και θα πρωτοκολλούνται στο γενικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Δήμου 

Σύρου – Ερμούπολης με ιδιαίτερη υποσημείωση στο πρωτόκολλο με αναφορά του 



εξυπηρετούμενου Δήμου, καταγράφοντας την πορεία του κάθε φακέλου. Στη συνέχεια ο 

φάκελος θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για 

τις δικές της ενέργειες. 

  Οι νέες αιτήσεις των πολιτών για τις ανωτέρω αρμοδιότητες για τις οποίες παρέχεται 

διοικητική υποστήριξη θα κατατίθενται στην Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – 

Ερμούπολης και θα πρωτοκολλούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

  Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάση τον χρόνο υποβολής τους, χωρίς οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση μεταξύ εκείνων που αφορούν κατοίκους του διοικητικά υποστηριζόμενου 

δήμου και κατοίκους της χωρικής του αρμοδιότητας. 

  Ο διοικητικά υποστηριζόμενος δήμος μπορεί να ζητά ενημέρωση για την πορεία των 

υποθέσεων που αφορούν τους κατοίκους του. 

 Τα έσοδα που θα προκύψουν από την εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων (π.χ. 

πρόστιμα) για όσο διάστημα ασκείται η διοικητική υποστήριξη θα αποτελούν έσοδα του 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Αντίστοιχα και τα έξοδα που θα προκληθούν κατά το ίδιο 

διάστημα, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. 

 Ο Δήμαρχος Μυκόνου να ορίσει με απόφασή του υπαλλήλους οι οποίοι θα 

υποβοηθούν τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στο έργο της 

διοικητικής υποστήριξης. 

 Τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων θα χειρίζεται η δικηγόρος 

του Δήμου Μυκόνου, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 

Σύρου– Ερμούπολης και τους ορισμένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Μυκόνου, για την αποστολή σχετικών εγγράφων, φακέλων και απόψεων. 

 Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(6.200,00) για το έτος 2017, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 40.6422  του προϋπολογισμού του 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. 

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

              

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

Κοινοποίηση:  
- Εθνικό Τυπογραφείο 
- Δήμο Σύρου-Ερμούπολης 
- Δήμο Μυκόνου 
- Υπουργείο Εσωτερικών  

Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. 
Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. 




