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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
απφ ην πξαθηηθφ ηεο  13/31-08-2017  

ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπθφλνπ 
 
 

ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 143/2017                          Π Δ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ: «Πεξί ηεο κε  
                                                                                         παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο  ηεο  
                                                                                         παξαιίαο ηεο Φηειηάο ηεο λήζνπ  
                                                                                         Μπθφλνπ θαη απνζηνιή έγγξαθεο  
                                                                                         δηακαξηπξίαο». 
 

ηε Μχθovo θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Αδειθφηεηαο Αλσκεξηηψλ Μπθφλνπ «Παλαγία 
Σνπξιηαλή» ζηελ Άλσ Μεξά, ζήκεξα ηελ  31ε ηνπ κελφο Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα 
ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 19:00΄κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην (απφθαζε Γ.. 127/2017), κεηά ηελ απφ 27-08-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ απηνχ, θ. Μηιηηάδε Αηδακφγινπ, ε νπνία επηδφζεθε ζε θάζε έλα Γεκνηηθφ 
χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλφινπ είθνζη επηά (27) κειψλ, ήηαλ παξφληα ηα  δεθαελλέα (19) κέιε, σο θάησζη:  
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ θ. Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 
2. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
3. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
4. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 
5. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
6. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
7. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
8. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
9. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  
10. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 

11. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
12. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ 
13. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 
14. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 
15. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 
16. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

17. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ  
18. ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
19. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  

   ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: ΩΓΨΤΩΚΚ-3ΛΩ
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ΑΠΟΝΣΔ: 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
1. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 
2. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 
3. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 
4. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (δηθαηνινγεκέλα απνχζα) 
5. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 
6. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
7. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 
8. ΑΗΓΗΝΖΣΖ ΖΛΗΑ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 

 
 

Παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθφλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπθνλίσλ θ. Γεκεηξίνπ Λαδαξίδε, ηνπ Πξέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο Άλσ Μεξάο θ. Ησάλλε Ενπγαλέιε, θαζψο θαη φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Άλσ Μεξάο Μπθφλνπ.  
 

Παξφληεο ήηαλ επίζεο ν Πεξηθεξεηάξρεο Ννηίνπ Αηγαίνπ θ. Γ. Υαηδεκάξθνο, ν 
ρσξηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Γ. Λενληαξίηεο, ν ζεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. . 
Μπξίγγνο, ε Πξφεδξνο ηεο Αδειθφηεηαο Αλσκεξηηψλ «Παλαγία Σνπξιηαλή» θα Φ. Κνπλάλε, 
ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ θ. Υ. Μπηηιελαίνο, ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θ. Η. Ρνχζζνο θαη ν Πξντζηάκελνο ησλ Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Μπθφλνπ θ. Κ. Κνπλάλεο. 
 

Δπίζεο παξφληεο ήηαλ πνιίηεο, θάηνηθνη θαη ν ζχιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Άλσ Μεξάο Μπθφλνπ.     
 
Ο Πξφεδξνο, θαζψο θαη ε επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «ΚΔΠΟΜ» θ. Α. Κακκή, 
κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο πξφηεηλαλ ηε ζπδήηεζε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ 
θαηεπείγνληνο ζέκαηνο πεξί ηεο κε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο  ηεο παξαιίαο ηεο Φηειηάο 
ηεο λήζνπ Μπθφλνπ θαη απνζηνιή έγγξαθεο δηακαξηπξίαο κεηά ηελ πξφζθαηε (απφ 
25/08/2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ κε ΑΓΑ: 6ΠΞΥ4653Π4-Τ 
κε ζέκα «Γηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο 
Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Αηγαίνπ, γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ- παξαιίαο ζηε 
ζέζε «Φηειηά» Γήκνπ Μπθφλνπ, Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ», πξνθεηκέλνπ ηελ πξνζηαζία  
ηεο παξαιίαο ηεο Φηειηάο.  
 
Σν Γ.. κεηά απφ ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, 
 

Αποθαζίζει ομόθωνα, 
 

Σην ζςζήηηζη εκηόρ ημεπήζιαρ δηάηαμεο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο, σο εμαηξεηηθά επείγνλ.  
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 
8155/31-08-2017 εηζήγεζε Γεκάξρνπ Μπθφλνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη: 
 
 
ΘΕΜΑ :  «Πρόταση για συζήτηση  εκτός ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης της 31ης-08-2017 του 
θέματος της μη παραχώρησης απλής χρήσης  της παραλίας της Φτελιάς της νήσου Μυκόνου και 
αποστολή έγγραφης διαμαρτυρίας». 
 
Σχετ:     1. Η υπ΄ αριθμ. 76/1999 ομόφωνη απόφαση του Δ Μυκόνου με θέμα «Περί καταρτίσεως Γενικού 
Κναονισμού ενοικίασης των Παραλιών του Δήμου Μυκόνου». 
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                  2.  Σο με αριθμ. πρωτ. 5146/15-06-2015 έγγραφου του Δημάρχου Μυκόνου με θέμα «Αίτημα του 
Δήμου Μυκόνου για τη μη μίσθωση προστατευόμενων παραλιών του νησιού».  
                  3.  Το με αριθμό πρωτ. 321615/208981/88852937/2017 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων 
& Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΑΠ Δήμου Μυκόνου 8027/25-08-
2017).  
                 4.  Η υπ΄ αριθμ. ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ43/21736/1223/1995 Απόφαση του Τπουργού Πολιτισμού (ΥΕΚ 
Β’, 606/10-07-1995). 
               5.  Η υπ΄ αριθμ. 84/2016 απόφαση του Δ Μυκόνου.  
               6. Η υπ΄ αριθμ. 120/2017 απόφαση του Δ Μυκόνου.  
 
 
 Κύριε Πρόεδρε,  

 κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 321615/208981/88852937/2017 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης 

Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα «Διατύπωση 

σύμφωνης γνώμης σχετικά με το αίτημα της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Υτελιά» του Δήμου Μυκόνου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου», το οποίο εισήλθε στην υπηρεσία μας με Α.Π. 8027/25-08-2017, δίνεται η έγκριση από τη Δ/νση 

Αρχαιοτήτων προς την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας να προχωρήσει στην παραχώρηση της απλής 

χρήσης της παραλίας της Υτελιάς της νήσου Μυκόνου σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, στα πλαίσια των 

χρονικών ορίων που διαγράφονται από την υπ΄ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β΄, 1636), ήτοι 

από ένα έως τρία έτη.  

 Επειδή το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και απαιτεί την άμεση συλλογική αντίδρασή μας παρακαλώ όπως 

το εισάγετε ως θέμα προ ημερησίας διάταξης προς συζήτηση.  

Επειδή ο Δήμος Μυκόνου με την υπ΄ αριθμ. 76/1999 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου «Περί 

καταρτίσεως Γενικού Κανονισμού ενοικίασης των παραλιών του Δήμου Μυκόνου», αποφάσισε ομόφωνα στο άρθρο 

35 τη μη ενοικίαση των παραλιών Κάπαρη, Άι Γιώργη του Σραχήλη, Πλάκα του Πατέρα, Γλυφάδι, Κανάλια, 

Πάνορμος, Άι ώστης, Μερχιά, Υραγγιά, Μυρσίνη, Υωκός, Φουλάκια, καθώς και όλες οι μικρότερες αμμουδιές 

που περιβάλλουν τη νήσο Μύκονο, προκειμένου να προστατευθούν και να διατηρήσουν τη φυσική τους ομορφιά, 

πλην όμως δεν συμπεριέλαβε, πιθανόν εκ παραδρομής, την παραλία της Υτελιάς, εισηγούμαι προς το Δημοτικό 

υμβούλιο όπως αποφασίσει να συμπεριληφθεί και η παραλία της Υτελιάς στις παραλίες προς μη ενοικίαση για 

την προστασία του φυσικού κάλλους αυτής.  

Επειδή για την λήψη απόφασης από τη Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 

Τπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την έκδοση του ανωτέρω εγγράφου της εγκρίσεως παραχώρησης της 

απλής χρήσης της παραλία της Υτελιάς δεν ελήφθη υπόψη το ΥΕΚ Β’, 606/10-07-1995 με το οποίο η παραλία 

της Υτελιάς χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος και η μοναδική άδεια από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων περιορίζεται  μόνο για εκτέλεση εργασιών εντός ιδιοκτησιών που ανήκουν στον ανωτέρω αρχαιολογικό 

χώρο και προφανώς για καμία άλλη χρήση.  

Επειδή με την υπ΄ αριθμ. 84/2016 απόφασή μας στο στοιχείο Γ αυτής κρίθηκε μη επιτρεπτή η 

παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους στην παραλία της Υτελιάς.  

Επειδή ποτέ έως και σήμερα δεν έχει παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση η εν λόγω παραλία και ούτε 

συμπεριλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. 120/2017 απόφασή μας για τις προς παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας με ή άνευ δημοπρασίας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω προς το ώμα προκειμένου για τη διαφύλαξη του φυσικού 

κάλλους και της προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου να ψηφίσει: 
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 Ση μη δυνατότητα παραχώρησης της παραλίας της Υτελιά της νήσου Μυκόνου για απλή χρήση 

κατόπιν εκμίσθωσης διά δημοπρασίας είτε με απευθείας παραχώρηση από την Δ/νση Δημόσιας 

Περιουσίας Αιγαίου.  

 Ση συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 76/1999 απόφασης του Δ και δη στο άρθρο 35 αυτής με τη 

παραλία της Υτελιάς.  

 Σην αποστολή διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Τπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λυδία 

Κονιόρδου και προς τη Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου για την έγκριση της παραχώρησης 

απλής χρήσης της παραλίας της Υτελιάς και αίτημα για την ανάκληση του με αριθμ. πρωτ. 

321615/208981/88852937/2017 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς του Τπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα «Διατύπωση σύμφωνης 

γνώμης σχετικά με το αίτημα της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Υτελιά» του Δήμου Μυκόνου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», καθόσον δεν έλαβε υπόψη αποφάσεις του Δημοτικού μας 

υμβουλίου αλλά και του ΥΕΚ Β’, 606/10-07-1995 και δε ζητήθηκε ποτέ η άποψη του Δήμου 

Μυκόνου για το εν λόγω ζήτημα.  

Η απόφαση αυτή του Δημοτικού υμβουλίου να διαβιβαστεί στο αρμόδιο Τπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και  στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας προκειμένου να λάβουν γνώση, όπως 

και στα παρελθόν έχουμε πράξει ως Δημοτική Αρχή, γνωστοποιώντας στη δεύτερη υπηρεσία το με αριθμ. πρωτ. 

5146/15-06-2015 έγγραφό μας τη βούληση του Δημοτικού υμβουλίου Μυκόνου για την αποχή από την 

παραχώρηση απλής χρήσης των ανωτέρω παραλιών αλλά και όλες τις τελευταίες ανωτέρω αποφάσεις μας που 

αφορούν στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αφορούν τη νήσο Μύκονο.  

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

                                                                                ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 

                                                                                                     
 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ν Πξφεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνχινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε , αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ 
θαζψο θαη ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’/7.6.2010) 

 Σα αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε Γεκάξρνπ Μπθφλνπ ζρεηηθά έγγξαθα- απνθάζεηο 

 Σν ΦΔΚ 1636/Β΄/12-05-2017 «Καζνξηζκφο φξσλ πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, 
αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιέπζηκσλ πνηακψλ», 
φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεκέλν κε ην ΦΔΚ 1970/Β΄/07-06-2017 

 Σα φζα εηπψζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα, 
              

Α.  Ση μη δςναηόηηηα παπασώπηζηρ ηηρ παπαλίαρ ηηρ Φηελιά ηεο λήζνπ Μπθφλνπ γηα 
απιή ρξήζε θαηφπηλ εθκίζζσζεο δηά δεκνπξαζίαο είηε κε απεπζείαο παξαρψξεζε απφ ηελ 
Γ/λζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Αηγαίνπ.  
 

ΑΔΑ: ΩΓΨΤΩΚΚ-3ΛΩ



ειίδα 5 απφ 5 
 

Β.  Ση ζςμπλήπωζη ηηρ ςπ΄ απιθμ. 76/1999 απόθαζηρ ηος Γ θαη δε ζην άξζξν 35 απηήο 

κε ηε παξαιία ηεο Φηειηάο.  

 

Γ.  Σην αποζηολή διαμαπηςπίαρ ππορ ηην απμόδια Τποςπγό Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

θα Λπδία Κνληφξδνπ θαη πξνο ηε Γ/λζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Αηγαίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ηεο παξαιίαο ηεο Φηειηάο θαη αίηεκα γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ κε 

αξηζκ. πξση. 321615/208981/88852937/2017 εγγξάθνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ κε ζέκα «Γηαηχπσζε 

ζχκθσλεο γλψκεο ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

Αηγαίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε «Φηειηά» ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ», θαζφζνλ δελ έιαβε ππφςε απνθάζεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ αιιά θαη ηνπ ΦΔΚ Β’, 606/10-07-1995 θαη δε δεηήζεθε πνηέ ε 

άπνςε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα.  

 
 
Γ.    Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Μπθφλνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ λφκηκεο ελέξγεηεο. 
 
     
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 143/2017. 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         
ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ                                           ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ 
                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 
ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ 
ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 
ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ 
ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  

 
 
 
Αθξηβέο αληίγξαθν                                                      
Μχθνλνο 04/09/2017                                       
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
           
 
Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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