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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  17/18-08-2015  

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 

ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 128 / 2015  Π Δ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ: «Πεξί αληηθαηάζηαζεο 
κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» 
ιόγσ παξαηηήζεσο αλαπιεξσκαηηθνύ  
κέινπο θαη παξαηηήζεσλ (ηαθηηθνύ θαη  
αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο) ησλ  
εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε  
ππόδεημεο λέσλ εθπξνζώπσλ εθ κέξνπο  
ησλ εξγαδνκέλσλ» 
 

ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  18ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ 
έηνπο 2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 14-08-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ, θ. 
Λάκπξνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, ε νπνία επηδόζεθε ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα δεθαηέζζεξα (14) κέιε, σο θάησζη:  
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ.Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Λάκπξνο Παλαγησηαθόπνπινο 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ (απνρώξεζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 18ν ζέκαηνο) 
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
7. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
8. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
9. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
10. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 18νπ ζέκαηνο) 
11. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
13. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (απνρώξεζε κεηά ην 15ν ζέκα) 
14. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 
ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
2. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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3. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)             
4. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
5. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)   

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

6. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
7. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
8. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
9. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (αδηθαηνιόγεηα απνύζα) 
10. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
11. ΑΗΓΗΝΗΣΖ ΖΛΗΑ(αδηθαηνιόγεηα απώλ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

12. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)    
13. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  

 

Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλνηήηαο Μπθνλίσλ θ.Λαδαξίδε Γεκήηξηνπ. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο αλ θαη θιήζεθε λόκηκα δελ πξνζήιζε. 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε θ.Υαιηθηνπνύινπ Νηθνιίηζα, δεκνηηθή 
ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
 
Ο Πξόεδξνο ύζηεξα από δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνύκελνο ην 14ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, έζεζε 
ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηα παξαθάησ: 
Α. Σην με απιθμ.ππωη.112/19.02.2015 έγγπαθη παπαίηηζη ηεο θ.Ηζηδώξαο 

Αιεμαλδξνπνύινπ, (ππάιιεινο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.), ηαθηηθνύ κέινπο θαη εθπξνζώπνπ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. 

Β. Σην με απιθμ.ππωη.257/01.04.2015 έγγπαθη παπαίηηζη ηεο θ.θνπιάθε Διέλεο, 
(ππάιιεινο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.), αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ 
ηνπ Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. 

Γ. Σην με απιθμ.ππωη.263/06-04.2015 έγγπαθη παπαίηηζη ηεο θ.Κνπθά Εαραξνύιαο, 
αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» γηα πξνζσπηθνύο 
ιόγνπο. 

Γ. Σα υπ’απιθμ.344 &345 /19.05.2015 έγγπαθα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. 
«Γ.ΑΞΗΧΣΖ» θαη Γεκάξρνπ Μπθόλνπ αλαθνξηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο θαη 
εθπξνζώπνπ εξγαδνκέλσλ ζην Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ». 

 
Αθνινύζσο ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.Αλη.Κνπζαζαλάο πξόηεηλε εθ κέξνπο ηεο κεηνςεθίαο 
ηνλ θ.Γεώξγην Καξαγθνύλε σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» 
ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παξαηηεζείζαο θ.Κνπθά Εαραξνύιαο. 
 
Πεξαηηέξσ ν θ.Γήκαξρνο Μπθόλνπ πξόηεηλε εθ κέξνπο ηεο πιεηνςεθίαο σο ηαθηηθό κέινο 
ηνπ Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» ηελ θ.Πάνπια Αλαζηαζία, δεκόηε πνιίηε ζε 
αληηθαηάζηαζε ηεο παξαηηεζείζαο θ.Ηζηδώξαο Αιεμαλδξνπνύινπ θαη σο αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο απηήο ηελ θ.Σζηιηνπνύινπ Διηζάβεη, δεκόηε πνιίηε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαηηεζείζαο θ.θνπιάθε Διέλεο. 
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λ’ απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ 
θαζώο θαη ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’/7.6.2010) 
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 Σελ ππ’αξηζκ.117/2014 κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γ.. ηνπ Π.Α.Κ.Ο. 
«Γ.ΑΞΗΧΣΖ» 

 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα, 
 

Α. Αποδέχεηαι ηελ έγγξαθε παξαίηεζε ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. 
Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» θ.Κνπθά Εαραξνύιαο θαη αληηθαζηζηά απηή κε ηνλ θύξην 
Γεώξγην Καξαγθνύλε. 

 
Β. Αποδέχεηαι ηελ έγγξαθε παξαίηεζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. Π.Α.Κ.Ο. 

«Γ.ΑΞΗΧΣΖ» θ.Ηζηδώξαο Αιεμαλδξνπνύινπ, (ππάιιεινο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.), 
εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αληηθαζηζηά απηήλ κε ηελ θ.Πάνπια Αλαζηαζία, 
δεκόηε πνιίηε σο ηαθηηθό κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Π.Α.Κ.Ο. 
«Γ.ΑΞΗΧΣΖ». 

 
Γ. Αποδέχεηαι ηελ έγγξαθε παξαίηεζε ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. 

Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ» θ. θνπιάθε Διέλεο, (ππάιιεινο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.), 
εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αληηθαζηζηά απηήλ κε ηελ θ.Σζηιηνπνύινπ 
Διηζάβεη, δεκόηε πνιίηε σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ 
Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ». 

 
Γ. Δξουζιοδοηεί ηον κ. Γήμαπχο Μυκόνου, γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε λα ζηαιεί: 

 ζηνλ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΗΧΣΖ». 

 ζηηο  παξαηηεζείζεο θ.θ. Ηζηδώξα Αιεμαλδξνπνύινπ, θνπιάθε Διέλε θαη Κνπθά 
Εαραξνύια 

 ζηα νξηδόκελα κέιε, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., θ.θ. 
Καξαγθνύλε Γεώξγην, Πάνπια Αλαζηαζία θαη Σζηιηνπνύινπ Διηζάβεη. 

γηα λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο 

 ζην ζπληνληζηή ηεο Ο.Γ.Δ. γηα λα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Μπθόλνπ 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 128/2015. 
 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         
ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ                                      ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ 
 

                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ  
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 

 

ΑΔΑ: 7Ω9ΠΩΚΚ-Ι7Β



 

 

 

4  

 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ   - 4 -   ΑΡ.ΑΠΟΦ.  128/2015 

 
ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ  
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν                                                      
Μύθνλνο  25/08/2015                                       
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ       
 
 
 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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